
II kercz zt4iny nczmzczti gondolat hirnokcz Ara: 220 Ft

XXIV. evfolyam 1. szam * Torsadalmi, kulturolis, hagyomony6rz6 foly6irat * 2017.janoor
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Ala;pitvanyi tamogatassal folytatodik
az Oveges-program

Az idei tanevben is lehetasegunk nyilt arra, hogy a
hetedikeseink es a nyolcadikosaink egy-egy delelattot el
tolthes.~enek Szarvason, a Vajda Peter Evangelikus Gimna
zium Oveges-laborjaban. Novemberben a nyolcadikosok
pr6baltak ki ugyesseguket es tudasukat az indikatorok es
a fenymikroszT<.6pok vilagaban, valamint alaposabban el
idazt~k a le~~yomassal kapcsolatos torvenyszerusegek ta
nulmanyozasaban.

Kfserletezziink

Fecskevaro versenyt hirdetett a gimnazium

Penteken a 8.b osztalyb6l harman: Ovari Timar Zoe,
Varga Dorina es Gellai Fanni a Szent Gellert Katolikus
Altalanos Iskola es GimIl<lzium Fecskevar6 versenyenek
dontajeben vettunk reszt, human es idegen nyelv kateg6
riaban. A dontobe azokat a csapatokat hivtak meg, akik j6l
toltottek ki az elozo 2 feladatlapot. Nagyon erdekes, izgal
mas es szamunkra ujszeru feladatok is voltak. Csapatunk
a human kateg6riaban masodik helyezett lett, de idegen
nyelvbal sikerillt megszerezni az elsa helyet. Felkeszitoink:
Molnar Ti.inde es T6fu Magdolna tanarnok voltak. (Gellai
Fanni)

E10zziik meg a karacsonyfatiizeket!

Szald<.ori.ink tag)ai december 14-en latogatclst tettek a
Bekescsabai Hivatasos Ttizolt6-parancsnoksagon. A lato-

A teU projekt esemenyei

A teli projekt advent elso napjan kezdadott, es a kara
csonyi unnepse,ggel zarult. Egy hatalmas, szepen feldiszitett
adventi koszorun kozosen g~jtottukmeg az adventi ~yer
tyakat teli versek, enekek, regi szokasokat felidezo el6ada
sok kisereteben.

Az elsa heten ajandektargyakat keszitettek az osztalyok a
kanksonyi vasarra, es feldiszitettek a tantermeket. Decem
ber 6-an minden osztalyt meglatogatott a Mikulas, akivel
j6t beszelgettek a ldsebbek. A harmadik heten egy busznyi
gyerek ment Szarvasra korcsolyazni. Ezen a heten nyitott ld
a karacsonyi vasar, igazi karacsonyi hangulatban. Az utols6
napon a rajzszald<.orosok karclcsonyi mesek illusztraci6ival
diszitettek fel a folyos6kat, es feldiszitettek a tornatermet a
hatalmas fenyOfaval az unnepsegre.

A teli pro}el<.t a kanksonyi linnepseggel zarult, amelyen
ateltlik a karacsony meghitt hangulatat.

Tovabbi informclci6k, fot6k talaIhat6k az iskola honlap
jan: www.rozsahegyiiskola.hu

Betlehemes jiltek
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Decemberben a kozelg6 iinnepekre val6 tekintette1, a szokott
id6pontmll korabban, (I5.-en) i.ilesezett a kepvisel6-testiilel. Kozel
harminc napirendi pont keriilt megvitatasra es elfogadasra. Meg
alkotasra keriilt a 2017. evi atmeneti gazdaIkodasr61 sz616 rendelel.
Megismerhettek a kepvisel6k az egeszsegiigyi alapellatasi korzetek
m6dositasar61 sz616 rendelet-tervezetet, illetve dontes sziiletett
tobb, llj paIyazat benYlljtasar61 is. (pi: kiilteriileti utak fejlesztese,
bunmegel6zessel kapcsolatos projektotlet) A kepvise16-testiilet e1
fogadta az ev eleje 6ta megjelent es benylijtott palyazatokr61 sz616
tajekoztat6t, melyb61 megtudhatta, hogy legtobb palyazat statusza
a jogosult es dontesre felterjesztett min6sitest kapta. (pl:az Ipari
Park infrastrukturalis fejlesztese, Nape1empark megepitese a va
ros intezmenyrendszerenek villamos energia ellatas biztositasara,
Flizfas-zugi hoitag turisztikai fejlesztese, Piackorszeriisites Gyo
maendr6don, 6vodai gyermekellatasi szolgaltatasok fejlesztese,
Gyoma es Endr6d varosresz kozpontjanak rehabilitaci6ja, Belterii
leti vizrendezes IX. iitem, Kozlekedesbiztonsagi kereIzparlJt epites,
Qnkormanyzati Hivatal, valamint a R6zsahegyi Kalman Altalanos
Iskola komplex energetikai fellijitasa, Egeszsegiigyi alapellatas
infrastrukturalis fejlesztese gyomai-endr6di telepiilesreszen, stb.)
Nehany palyazatr61 dontes is sziiletett mar, es azokat tamogatasra
erdemesnek talalta a kitr6 szakhat6sag. PI: "HelyiFoglalkoztatasi
egyiittmiikodesek".Az onkormanyzat konzorciumi megallapodast
kotott a Bekes Megyei Kormanyhivatallal valamint a KBC Bekes
Megyei Telepiilesek Fejleszteseert Nonprofit Kft.-vel. A projekt cel
ja a foglalkoztatas noveleset celz6 foglalkoztatasi egyiittm6kode
sek, partnersegek, paktumok letrehozatala a kepzesi es foglalkozta
tasi programjaik megval6sitasa erdekeben. A projekt osszkoltsege
300.000.000. Ft a konzorcium egeszere vonatkoz6an. / Az Endr6di
Tajhaz es Helytorteneti Gyiijtemeny 1.500. 000 Ft, / Aktiv Turisz
tikai Hat6zatok infrastruktllrajanak fejlesztese kozel 12.500.000

Ft,/ Konyhafejlesztesre28.550.938. Ft / Szent Antal Nephaz szama
ra1.707.000 FT. tamogatast nyertiink a kotelez6 1.500.000 Ft sajat
er6 biztositasa melletl. Ebb61 az osszegb61 val6sulhat meg a Nep
haz kiils6 homlokzata, az als6 teremnel a tet6 egy reszenek javitasa,
illetve minimalis eszkozbeszerzes a szakmai munkahoz. / NFM al
tai hirdetett Kerekparosbaratte1epiiles 2016 dm elbiraJasa is meg
tor tent es az ertesites alapjan az iden is a dm birtokosai lehetiink.

A novemberi testlileti iilesen elfogadasra keriilt a kozossegi
egyiitteles alapvet6 szabalyair61 es azok elmulasztasanak jogko
vetkezmenyeir61 sz616 rendelettervezet megalkotasa. A rendelet
atalakitasa hatassallesz tobb, a kozossegi egyiittelest sert6 maga
tartas jogkovetkezmenyenek elbir31asara. Ilyen valtozas varhat6
pI.: a be1teriileti ,illattartassal es tragyatarolassal kapcsolatban, il
letve az ingatlannal hataros zold-savon, vagy arokszakaszon olyan
gyomirt6 szer alkalmazasara, amely a novenyzet teljes pusztlliasat
okozza, mivel e szerek hasznalata karos hatassal van a varoskepre,

a csapadeIzcsatornara, es a holtagakba befoly6 csapadekviz min6
segere egyarant. A rendeJet kiterjed a kozteriileten lev6 ingatlannal
hataros jarda tisztan tartasara, csuszasmentesitesere, a hasznalaton

kiviili nagy ossztomegii gepek (3,5 t-n31 nagyobb) 10 napon tlili
tarohisara, ragcsal6 irtasara, az ingatlan el6tt lev6 fak, bokrok met
szesere, az ingatlant hatarol6 kerites j6 karbantartasara, hazszam
tabla hasznalatara, stb. A rendelet 2017. marcius 1-jen lep hatalyba.
Acldig a helyi media tobb f6rllman teljes kor6 tajekoztatast kap a

lakossag.
Leh6czkine Ti111ar Iren

alpolgar111ester

Nemzetisegek napja

A Bekes Megyei Onkormanyzat a nemzetisegek napja alkalmab61
tartand6 dfszunnepseget iden Battonyan tartotta. A rendezvenyen
Tircsi Richard, az Emberi Er6forrasok Miniszteriuma Egyhazi, Nemze
tisegi es Civil Tarsadalmi Kapcsolatokert Felel6s Allamtitkarsaganak
f60sztalyvezet6je is reszt vetl.

A Bekes Megyei Onkormanyzat minden evben a december 18-i
nemzetisegek napjahoz kapcsol6d6an dfszunnepseget szervez, ezen
esemeny kereteben vehetik at az arra erdemesek a kbzgyules altaI
alapitott Nemzetisegi Dijat. Az elismeres letrehozasaval a megyei bn
kormanyzat celja az volt, hogy a soknemzetisegu Bekes megyeben
a nemzetisegek kulturajanak, nyelvenek, identitasanak meg6rzese
ben es fejleszteseben kiemelked6 tevekenyseget vegz6, kulbnbbz6
nemzetisegu szemelyek elismeresre keruljenek. Ebben az evben bten
reszesultek a kituntetesben, akiknek Tircsi Richard, az Emberi Er6for
rasok Miniszteriuma Egyhazi, Nemzetisegi es Civil Tarsadalmi Kapcso
latokert Felel6s Allamtitkarsaganak f60sztalyvezet6je es Zalai Mihaly,
a Bekes Megyei Onkormanyzat Kbzgyulesenek elnbke adta at a dijjal
jar6 oklevelet es plakettet.

A szlovak nemzetiseg javaslata alapjan a Bekes Megyei Onkor
manyzat Kbzgyulese posztumusz Nemzetisegi Dfjat adomanyozott
Ancsin PaIne Erzsike neni reszere a szlovak kultura kbzvetfteseert, a
szlovak hagyomanyok, kulturalis ertekek meg6rzeseert, targyi emle
kek megmenteseert. A kituntetest fia, Ancsin Laszl6 vette at. A nemet
nemzetiseg javaslata alapjan Nemzetisegi Dijat adomanyozott a kbz
gyules Joschi Ament reszere a nemzetkbzi kapcsolatok apolasaert, az
elekiek vilagtalalkoz6janak es a hagyomanyos eleki bucsu szerveze
seert. A roman nyelv apolasaert, a roman kulturalis es zenei ertekek
meg6rzeseert Nemzetisegi Dijat kapottTompan Angyelk6ne, a szerb
zenei kultura kbzvetiteseert, a szerb kulturalis ertekek meg6rzeseert
elismeresben reszesult a "Suferini" Neptanccsoporl. Aroma nemzeti
seg javaslata alapjan Surman Laszl6 aroma nemzetiseg erdekeben
vegzett er6feszfteseiert reszesult elismeresben. Akadalyoztatasa
miatt a kituntetest Horvath Bela, a Magyarorszagi Punkbsdi Egyhaz
Misszi6s munkatarsa, az Eleki Punkbsdi Gyulekezet presbitere vette
at.

A diszunnepseg hagyomanyaihoz hiven a kitlintetesek atadasa
utan kulturalis musor kereteben mutatkoztak be a nemzetisegek.

Sztahovics Zsuzsa
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BESZELGETES A KERESZTNEL

"A Jezuska mindig megsegitett"

Bemutatjuk kedves 0lvas6inknak

Varga J6zsef

ny. gyakorlati oktatasv~z~tot" egyha,z
kozsegi vHagi elnokot, ala Januar 16~an

iinnepeli 80. sziiletesnapjat. Beszelgetunk
munkar61, csaJadr61, hitrol es megmara
dasr61.

Beszelgetotarsammal regi barcitsag
fiiz ossze benniinket. Biiszke vagyok arra,
hogy nem csak kollegak voltunk, hanem
az egyhazkozsegeinknek (Endrod es Gyo
rna) szamos alkalommal kozos egyhazi
esemenyeket is szerveztiink egyiitt. Most
eppen Gyoman, a Mezoberenyi utnaI va
gyunk, ahol beerke~iink a v~.r~sba., Egy
utszeli kereszt fogadJa a telepulesre erke
zoket. Miert eppen itt talalkozunk? - ker
dezem Jozsi bcityamat.

Gyermeldcori emlekeimet idezi Eel,
hogy minden falu bevezet? utjan .apt ~gy ?~
menti, vagy ahogy errefele mondJak utszeh
kereszt. Ezek mind valamilyen fogadalom
b61 kesziiltek. Nezziik csak meg a katolikus
Endrodon, hogy mennyi fogadalmi kereszt
megmaradt belole. Ezt 2007-ben, epp~n 1.0
eve haJab61 csinaJtattam, azert, hogy en es
a csaladom az osok foldjere lljra visszater
hetett ide Gyomara. Masreszt pedig sze
retnem, aki elotte elhalad imadsagra vagy
legalabb egy keresztvetesre kesztesse.

Mondana nehany szot magarol es szii
leirol?

1937. januar 16-an sZiil~ttem,Bakonsze.~
gen. Sziileim tanyan ga~~alkodo egyszeru
parasztemberek voltak. Oten voltunk test
verek. En voltam a legidosebb. Altalanos
iskolaimat tobb helyen vegeztem, de Nagy
banhegyesen fejeztem be. Ezt koveto~n a
csaladi gazdasagban dolgoztam hat .even
keresztiil, es segitettem sziileimnek a lusebb
testverek eltartasaban.

Nehez idok lehettek. Haboru, ehinseg.
Hogyan tudta magcit megis kepezni?

Nem volt konnyu munka mellett mind
ezeket elerni. 1957-59 Szabadkigy6si Me
zogazdasagi Szakiskola, majd 1960-ban
Balassagyarmaton torzskonyvezesi szak~

sit6ra jartam. Kesobb foiskolai diplomat
szereztem a H6dmezovasarhelyi Allatte
nyesztesi Foiskolan. 1972-74 -ben levelezo
tagozaton tanari dipIOl:nat. sz~.re~~em a.Sze
gedi Juhasz Gyula Tanarkepzo FOlskolan.

GratuJalok ehhez a kitartcishoz es
szorgalomhoz. Ebbol kovetkezik a masik
kerdesem, hogy hoi tudta tudasat, kama
toztatni minden ismerettel felvertezett
fiatal abban a zavaros idoben?

VA OSOttK

Nem panaszkodom. 3 evig allatte
nyesztesi feliigyelo voltam a Bekes Megyei
Tamicsnal, majd BankMon az allami gaz
dasagban agrarmernoki beosztasban dol
goztam. Utana Kunagotara ker.iiltem" al;ol
a szald<ozepiskoJaban gyakorlatt oktatokent
tanitottam.

Lassan a csaladalapitasra is kellett
gondolni. Mondana nehany szM errol?

Igen, ez igy van. 1962-ben megnosiil
tem. Felesegem kozepiskolai tan~r. K~t

gyermekiink sziiletett: 1963-ban Joz.se~ es
1967-ben Marianna. 1970-ben kerultunk
Gyomara, ahol pedag6gus, h~tellel epitke.z
tiink. Gyermekeink csaladJuld<al egyutt
Gyoman telepedtek Ie. Fiunk vegzettsege~

nek megfeleloen a disznoveny kerteszetl
szakmaban maradt vallalkozasban. Fele
segevel egyiitt viragkere,sked6k. Ha:om
gyermeket neveltek fel. Lanyunk, Manan~
na tanit6no, es immar 30 eve t~nit a hely!
Kis Balint Altalanos Iskolaban. 6 szinten 3
gyermek edesanyja.

Amikor Gyomara keriiltek, hoi tudtak
elhelyezkedni?

Felesegemmel egyiitt tanitottunk a mai
Bethlen Gabor Mezogazdasagi es Elelmi
szeripari Szakkepzo Iskolaban.

Nagyot ugrunk az idoben. Nyugdija
zas.

Val6ban, 1996-ban, 28 ev itt toltott ta
nitasi ev utan gyakorlati oktatasvezetokent
mentem nyugdijba. Nagyon szep es emle
kezetes evek voltak ezek szamomra. Ne
kem mindig nagyon j6 kapcsolatom volt a
diakjaimmal, a szakmc\t pedig becsiiletesen

2017. januclr

megtanultak tolem. es megalltak helyiiket
az eletben. A mai napig sok diakommal
tartom a kapcsolatot.

Most pedig terjiink cit a Gyom.ai Egy
hazkozsegben betoltott tisztsegeue. EI
mondana a kedves olvasonak, hogy mit
jelent az egyhazkozseg vHagi elnoki funk
do?

Mivel katolikus csaladb61 szarmazom,
igy a rendsiervaltas utan, 19,90~?e~ k?p
csol6dtam be a Gyomai Egyhazkozse!?, el~

tebe, ahol a kepviselo-testiiletben eloszor
penztaros voltam, majd l~96-ba~ ~eg

valasztottak az egyhazkozseg elnokenek,
amely tisztseget 2016-ig toltottem be. Az
elnokot a megvalasztott tagok ~aguk k?~

ziil valasztjak meg titkos szavazassal. Segltl
a mindenkori plebanos munkajat, a hivek
panaszait meghallgatja es tolmacsolja ... stb.
Egysz6val nem egy halas feladat.

Milyen feladatok es munkak kotodnek
az On szemeIyehez?

20 eves elnoksegem alatt eloszor l<.ija
vitottuk a templomtorony tetoszerkezetet,
majd a kapolna tetosz~rkezetenek meg.~

lljitasa kovetkezett. Ezu~an.a, temp1o.mteto
badogos munk<iinak elvegzesere kerult sor.
Utana a par61<.ian tortent tetocsere. A temp
lomkert bejaratanaJ feJallitottuk a katohkus
temetobol attelepitett Jezus-szobrot.

Nem volt megterhelo es nehez feladat?

Egyaltalan nem ereztem .. teh:n~el~;
Munkamat a szeretetben egyuttmukodo
kepviselo-testiilet maximalisan segitette.
Ezert ezuton is koszonetet mondok nekJk
erte.

Emlekszem, hogy a templomfeluji
tasnal meg volt egy konk~et javasla~a is.
Megosztaml az olvasokkalls, hogy nu volt
az?

Igen. 2010-ben, javaslat~n;ra gyujtest
inditottunk bankszamla nyJtasaval a temp
lomteto javitasara, amelyhez, csalad,unk je
lentos osszeggel jarult hozza. Emlekszem,
nagyon sokan adakoztak es segitettek. J6
erzes volt ezt elinditani. volt ertelme a fel
hivasnak.

Jozsi bcityam. Lassan nyolcvan evesen
kiilsore semmit sem vaItozott. Hogy tud
ta ezt eIerni? Mivel tolti napjait? Miben
teHk orome?

NYllgdijas eveimet aktivan toltom. E,:,ek
6ta foglalkozom viragtennesztessel. Igy
minden ev okt6bereben, novemberben az
altalam termesztett krizantemok diszitik
a templom oltarait. Oromom telik abban,
hogy meg dolgozni tudok, hogy gyerme
keink es unokaink egeszsegesek, nagyo,n
szorgalmasok, igyekvoek, boldogulnak es
megtalaljak helyiiket az detben.

Mi az, ami meghatarozta az eletet? Mi
az, ami atsegitette a nehezsegeken?

Az elet minden napjan es minden terii
leten ereztem az Isten segitseget (akar isko-
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(!i> A Szent Gellert Kato ikus Altalanos Iskola es Gimnaziu hirei

ur majd Papp Tibor reformatus lelkesz mondta el unnepi gondolatait,
oket Kondorne Timar Erzsebet intezmenyvezet6-helyettes kovette. Mi
kulas az allatok kozott c. jelenet, H6pihek tanca, a Kis karacsony nagy
karacsony ismert akkordjai sz61altak meg zeneiskolasaink gitarjain, es
a hagyomanyos betlehemes volt als6saink programja. A Koldusenek
es Magyarok karacsonya az egben c. tbrteneteket keltettek eletre fels6
tagozatos diakjaink.

Tanaraink - rendhagy6 m6don - egyutt enekeltek es zartak a muso
ros delutant. T6th Ferenc intezmenyvezet6 ur megkoszonte a jelenle
vak reszvetelet, diakok-pedag6gusok munkajat, es aldott, bekes kara
csonyt, j6 pihenest kivant valamennyi jelenlevanek.

2016. december 21-en megtartottuk a hagyomanyos Karacsonyvar6
musorunkat. Delel6tt megajandekoztuk egymast az iskola feldfszftett
nagy karacsonyfaja korul, majd hamarosan jottek az 6vodasok, akik
els6s-masodikosaink jeleneteit neztek meg. Szunetekben finomsagok
vartak az iskola diaksagat. A karacsonyi vasar portekai rovid id6 alatt
gazdara talaltak, majd elkezd6dhetett a delutan. Czank Gabor plebanos

Ungvolgyi Janos

Altalanos iskola
Szent Miklos a Szent Gelh~rtben

laban. aldr a csahldban). Dusik atya volt a lelki vezetom, aki elindi
tott az eletben. Halas vagyok a Jezuskanak. hogy olyan rokonlelku
hu tarsat es feleseget adott mellem. akivel kolcsonosen tudjuk egy
mast szeretni. Szamomra ez a legfObb es meghataroz6bb, ami atse
gitett minden bajon.

Koszonom a beszelgetest. Isten adjon Onnek es szeretteinek
aldassal teljes boldog ujesztendot.

2016. karacsony

Ma megszUletett a Megvalt6 nektek, Krisztus, az Ur, David varosaban.
Lk 2.12

Advent a varakozas id6szaka. Iskolankban minden heten meggyuj
tottuk az adventi koszoru gyertyait, 5 igyekeztUnk j6 cselekedetekkel,
adomanyokkal, nagyobb figyelemmel keszulni az idei karacsonyra.

Iskolakostolgato a Szent Gellertben

2016.1 2.13-an delutan belek6stolhattak a leend6 els6sok az iskolai
eletbe. Tartalmas, vidam delutant toltottUnk egyutt, ahol nagyon sok
nagycsoportos 6vodas vett reszt. Koszonjuk az erdekl6dest a kedves
szul6knek!

Mit tizen a mai ifjllsagnak? A jovo nemzedekenek?

A csalad fontossagara szeretnem eloszor felhivni a figyelmii
ket, hiszen a csalad az emberi elet tovabb vivoje. ahogy Gardonyi
Geza irja: "A csalad is... olyan valami az eletben. ami becses ... Olaj
az elet lampasaban:' A masik, hogy szeressek mindig a ]ezl1skat.
lmadkozzanak hozza rendszeresen. En, amikor felkelek, minden
nap kimegyek a tanyara, lei.ilok a Jezuska ele, es elmondom az
imamat. Kerem cildascit a mllnk<lmra. a felesegemre es csaladomra.
6 meghallgatja keresemet es olyan erovel tl1dok utana dolgozni,
hogy nem erzem, hogy elfaradtam volna. Nekem a hit, a csalad es a
mllnka jelenti a megmaradast. Ne faradjl1nk bele soha. Ezt i.izenem
mindenkinek.

Befejezesiil szeretnem elmondani azt imat, amit egy 1947-es ki
adasll imakonyvben talciltam. Mindig ezt szoktam imadkozni:

Napi folajimlas ]ezus Szent Szivehez

Edes ]ezusom, szivem minden dobbanasaval, minden lelegzetem
mel ezt akarom mondani: Edes ]ezusom Szent Szive, szeretlek teged.
/(oszonom, hogy engem alkottal, katolikussa tettel, megvaltasomert
borzaszt6 kint £Is halalt szenvedtel, lelkem taplalasara az oltariszent
seget rendelted £Is szamtalan kegyelemmel elhalmoztal. Mindezeknek
a meghazazasaert neked adom szfvemet, fOlajanlom mai cselekedete
imet, minden szandekomat, egesz eletemet halalom 6rajaval egyutt
es arra kerlek, hogy vegs6 leheletemig mindig jobban £Is jobban sze
resselek. Amen
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"A Szovjetunio eltiint, en viszont itt vagyok"
Placid atya 100 eves

2017. januar

Olofsson Placid atya "az,
akit nem kell a katolikusoknak
bemutatni". S val6ban, a szer
zetes nem mindennapi peIdat
adott azzal, ahogy a szovjet
munkataborokban toltott egy
evtized alatt is megorizte hitet,
es tarsaiban tartotta az erot. Az
aldeor tortenteket felelevenito
elOadasai nemzedekelmek ad
nak motivaci6t a hiteles keresz
teny eletre.

Olofsson Karoly, szerzetesi
neven Olofsson Placid 1916.
december 23-an sziiletett Ra
kosszentmihalyon. Kisgyer
mekkorat Rakosszentmihalyon
toltotte, csaladja 1926-ban be
!eoltozott a fovarosba. Az elemi
iskola negy evenek elvegzese
utan a nyolcosztalyos budapesti Szent Benedek Bences Gimnazi
umba iratta be edesapja, ahol kulon engedellyel tizenhat es feI eve
sen erettsegizett. Kozepiskoh\s koraban nagy hatast gyakorolt ra a
tanintezmeny es a cserkeszet szellemisege.

Miutan leerettsegizett, 1933-ban belepett a Szent Bene
dek-rendbe. Pannonhalman teol6giat, a muncheni Lajos Miksa
Egyetemen nemet nyelvet tanult 1935-tol. Ezt kovetoen Magyar
orszagon magyar-nemet-bolcselet szakos tanari oJdevelet es dok
toratust szerzett 1939-ben. Ugyanezen evben szenteltek pappa.

Egy evig kaplankent mukodott Gyorszentivanban, innen hivtak
be mint tartalekos fOhadnagyot tabori Jelkeszi szolgalatra. 1941-tol
tizenegy h6napig szolgcilt a komaromi hadik6rhazban. Mivel be
szedeiben a kozkatona!eat vedte egyes tisztek megengedhetetlen
visel kedesevel szemben, 1942-ben lefokoztak es leszereltek. Ezt ko
vetoen a rend soproni, majd papai gimnaziumaban tanitott.

1945 augusztusaban rendi eloljar6i abba a budapesti gimnazi
umba helyeztek at, ahol korabban 0 is tanult, es ezzel egy idoben
a Slachta Margit-fele Szocialis Test"erek Tarsasaga egyhazi tanacs
ad6janak neveztek ki. Mivel reszt vett az aldcori valasztasi kuzdel
mekben, a baloldali ujsagok sajt6hadjaratot inditottak ellene. A fo
apat ezert athelyezte Pannonhalmara, remelve, hogy igy kevesebb
figyelem iranyul d. Itt tart6ztattak Ie 1946. junius 5-en.

Nehany hetig az AllamvedeImi Hat6sag emberei hallgattak ki
es pr6bciltak vallomast kicsikarni beIole egy nagyszabasll koncep
ci6s per meginditasahoz. majd szovjet kihallgat6k kezere adtak. A
szovjet katonai bir6sag koholt vadak (terrorcselekmeny) alapjan
a Szovjetuni6 munkataboraiban letoltendo tiz evig tart6 szabad
sagvesztesre Helte, a Gul<\gra internaJtak (1946). Hamarosan itt is
megtalalta eletceljat: "En nem diakokat fogok tanitani, ahogy elter
veztem. Nekem az lesz a dolgom. hogy tartsam a lelket a fogolytar
saimban. Ez volt a hivatasom a lagerben tiz evig. Ezert voltam en
a legboldogabb ember az egesz Szovjetuni6ban, mert ram talalt az
eletfeladatom."

1955 novembereben terhetett haza Magyarorszagra. Szabadu
lasat kovetoen nem bpott mukodesi engedelyt sem papkent, sem
pedig tanarkent. Kezdetben fizikai munkas volt egy pesterzsebe
ti ladagyarban, majd tizenket evig az Orszagos Reumatol6giai es Pi
zioterapias Intezetben (ORPI) dolgozott betegszallit6kent, kesobb
mosodai munkaskent, vegul mosodavezetokent. 1969-tol a Kora
nyi-szanat6rium mosodajanak vezetesevel biztak meg, innen ment
nyugdijba 1977-ben.

Papi hivatasat sokaig csak titokban gyakorolhatta. A hetvenes
evek kozepetol kisegito lelkeszkent mtikodott a Budai Ciszterci
Szent Imre Plebanian.

Placid atya keresere december 18-an halaad6 szentmiset mu
tattak be elete szaz eve kegyelmeiert a Szent Imre-templomban. A
kozosseg a 100. szuletesnapjahoz kozeledo papja szamara a legna-

gyobb osszefogassal szervezte
meg az unnepIest. Sok szazan
vettek reszt a kora reggeI be
mutatott liturgian.

Placid atya homiliaja a
bllCSllZ6 uzenete volt. "Tavaly
nem mertem igerni, hogy tahll
kozunk meg" - kezdte besze
det egy ot egeszsegeben meg
pr6bal6 nehez evet kovetoen.
"Most nem gyozok hcilat adni
a J6istennek, hogy megajan
dekoz mindennap egy fel 6ra
olyan csodaJatos idove!, ami
kor nem tudom, itt vagyok-e
egyaltalan. Megelhetem az
utols6 vacsora megjelenesenek
csodajat, amikor a szobamban
az ir6asztalomncil misezhetek."
Placid atya harom "csodar6l"

beszelt, amit a szentmise - melyben benne foglaltatik Krisztlls ke
resztcildozata, a mi "legnagyobb kincsunk" - jeIent. Megiinnepel
hetjiik az utols6 vacsora megjeleneset, tudhatjuk, hogy a kenyer
szine alatt szentsegi val6sagaban jelen van a megvaIt6 Krisztus, es
mi mindannyian a legbensosegesebben erintkezhetLlllk vele. "Ez a
harom csoda val6sul meg mindennap a szentmiseben, es ez a csoda
messze fehilmlllja a beteggy6gyitasokat, a halottfeltamasztasokat,
a kenyerszaporitasokat. Itt maga a megvalt6 Jezus erintkezik a leg
kozvetlenebbiil velem." Ez ad erot szamara az egesz naphoz 100
esztendosen, olyan elet utan, mint ami az osztaiyresze volt. "Isten
olyan csodalatosan szeret, hogy mindennap a szivembe jon a szent
misen a szentaldozasban."

Placid atya arra kerte az egybegYl\lteket, vegyenek reszt ok is
azzal a tudattal a szentmisen, hogy ott "megval6sul a megvalt6 Je
zus harom legistenibb csodaja': amib61 mi is reszesedhetunk. Ez
tesz minket boldogga meg aldeor is, ha korulottiink ztirzavaros a
vilag, hiszen itt, ebben a vilagban dunk, erre az eletre erosit meg
mindannyillnkat a szentmise csodaja - foga!mazott.

"Testvereim, ez az lltols6 keresem talan: Eljetek meg a szentmise
csodajat! Szildaszilard hittel garantalom, ha ti igy vesztek reszt a
szentmisen, erot merftve a kovetkezo hetre, aldeor talalkozunk az
orokkeval6sagban. Viszontlatasra otthon" - bllCSllzott.

Placid atyat ,,100 evesen, gyakoriatilag csale a bore tartja ossze,
de a Szentlelek akadalytalanul aramlik at rajta. Azt kell megtanul
nunk tole, ha nem allllnk ellen, a SzentJelek kepes rajtunk is atsu
hanni es szetaradni masok gazdagitasara."

Magyar Kurir

Placid atya szabalyai a tuleleshez:

1. A szenvedest nem szabad dramatizalni! Nem szabad pa
naszkodni, mert att61 gyengebb lesz az ember.

2. Az orom szukseges a tClieleshez. Ezert eszre kell venni es
tudatosan kell keresni az elet apr6 oromeit.

3. Nem vagyunk tokeletesek, de itt es most kell megmutat
nunk, hogy kulonbek vagyunk rabtart6inknal. Ez mozg6
sftja az eletenergiankat.

4. A negyedik szabaly kisse vallasos: akinek van mibe kapasz
kodnia, annak konnyebb. Mi, hfv6k, ha a J6istenbe ka
paszkodunk, rajovunk, hogy 6 is akarja tClielesunket.

Helyreigazitas
Novemberi szamunk Katolikus oldalan az "Ismet jutalom

uton voltunk" dmt\ cikk alai rasa helyesen: A gyomaendrodi
ministransok
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"HAL.AL! HOL A TE FULL.ANKOD?"
A halottakrol reformatus szemmel

Az elmult alkalommallattuk, hogy a Biblia egeszen mast ert a
haMI fogalma alatt, mint ami a koznapi gondolkodasban elterjedt.
Az emberek zome llgy gondolja a haW megsemmisi.i1es es vegleges
elmulas.

Emlitettiik, hogy a Bibliaban a haW osszetett fogalom. A ha
lal - a Biblia szerint - elsasorban allapotot jelent. Az embernek va
lamilyen allapotat, melyet legjobban a "szetszakadas" fogalmaval
lehetne visszaadni. Djra szeretnem ezt nagyon alahllZni: a Biblia
halal-fogalma egy allapotot jelent!

Ez a szetszakadas az ember szamara nem egy normalis, egy
magM61 ertetad6 aliapot. Erezzi.ik, amikor egy-egy halaJesettel
kell szembesiilniink. A Bibliaban a haW soha es sehol nem jelent
megsemmisiiJest! Pedig a legtobb ember a halalt ennek gondolja. A
Szentirasban haromfele halal-fogalommal talalkozllnk: lelki hala!,
testi hala! es orok hala!.

Jelen kis in1sban a testi halal kerdesevel foglalkozzllnk. Erre
szoktllnk gondolni, amikor a halalra gondolllnk.

A testi vagy biol6giai halalban a test es lelek szetvalasa, szetsza
kadasa megy vegbe, mely egy dramai esemeny. Amig ez a szetsza
kadas nem kovetkezik be, nem beszelhetiink halalr61. Meg akkor
sem, ha az orvostlldomany az eletfontossagll szervek minimalisra
redllkal6dott fllnkci6ja eseten klinikai halalr61 beszel. Amig a lelek
valakiben benne van, vagyis testehez kotott, addig az illeta el6 es
nem halott. Ha viszont a szetszakadas bekovetkezett, vagyis a lelek
a testtal elszakadt, beindul a test bomlasa, melyet egy darabig fekez
ni lehet, de megforditani mar nem.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy itt van a halal utani elme
nyekral sz616 beszamol6k, irasok, konyvek nagy bllktat6ja is. A
visszajottek, akik beszamolnak a halailltani allapotr61, elmenyeik
ral a bibliai ertelemben nem haltak meg. Ha meghaltak volna, nem
johetnenek vissza! Lelkiik nem jart a tulvilagon, mert onnan ide
vissza nem lehet jonni. Elmenyi.ik az emberi pszichenek es agynak
produktuma, amely - mint azt az orvostudomany mar regen bizo
nyitotta - tudatvesztes eseten is mukodik.

Ez termeszetesen nem erinti a Jezus altai veghezvitt feltamasz
tasi csodakat, melyeket isteni hatalommal, es klilonos cellal tett Je
ZLIS. Nem az ember fOldi eletenek a meghosszabbitasa erdekeben,
hanem isteni hatalma megbizonyitasa celjab61. Minden halott-fel
tamasztas a Bibliaban ezert tortent. Az ember szembesiiljon vele,
milyen hatalma van az Dr Jezusnak.

A Biblia tanitasa es szemlelete szerint ald<or beszelhetiink halal
1'61, amikor a lelek elhagyja a testet. "A lelek pedig megter Istenhez,
aki adta volt azt:' (Pred 12,7). Pal apostol ezt mondja: "szeretnel<
kikoltozni e testbal es elkoltozni az Drhoz:' (2Kor 5,8). Istvan, az
elsa keresztyen vertanll igy kialt haldoklasa kozben: "Dram Jezus,
vedd magadhoz az en lelkemet:' (Csel 7,59). S hogy magat Jezust
idezziik, aki halala elatt igy sz61: "Atyam, a te kezeidbe teszem Ie az
en lelkemet:' (Lk 23,46). S amikor ez megtortent, meghalt.

Ez a dramai szetszakadas nem termeszetes, hanem termeszetel
lenes. Nem velejar6ja az ember teremtettsegenek. S ezert nevezi a
Biblia a hatalt ellensegnek (IKor 15,26).

Sz61ni kell meg arr61, hogy a biol6giai haW, azaz a test es lelek
szetvaJasa pillanatszerii. Vagyis, a lelek nem fokozatosan szakad el
a testtal, hanem egy pillanat alatt. Ez a pillanat donto, s visszafor
dithatatlan biol6giai valtozasokat indit el a testben, es a lelek halal
utani sorsaban ... folytatjllk.

reforrnatus lelkesz

ElkeszUlt az Evangelikus GyUlekezeti Terem

Az advent duplan is unnepi hangulatu volt szamunkra, mivel
14550 000 Ft osszeg rafordftassal megujulhatott egyhazkozsegunk
gyUlekezeti terrne, nemesak nagyobb lett, de esztetikailag is sok
kal szebb. Kb. 70 fer6hellyel, teakonyhaval, uj irodaval es irattarral,
hittan teremmel es egy vizes blokkal gazdagodhattunk, a korszeru
flMs lehet6ve teszi, hogy a teli id6szakban se fazzunk. Az epftkezes
tovabb folytat6dik, nemesak a par6kia ujul meg, hanem a templom
kert egy resze is.

Fulop M6nika lelkesz

Svab interaktiv advent a
Gyomai Evangelikus Egyhazkozsegben

Az eredend6en nernet ajku evangelikus gyomai gyulekezet Em
beri Er6forrasok Miniszteriumanak tamogatasaval adventi hagyo
many6rz6 alkalmakat tartott.

A hittanos gyermekek mellett meghfvast kaptak az iskolaban
nemet nemzetisegi nyelvet tanul6k. A gyermekek nagy orommel
vettek birtokba a frissen felujitott gyulekezeti termet.

Vetftes es kepek bemutatasa segftette az igei elmelyulest, az ad
venti varakozasnak szeretetteljes legkoret megerteni, es atelni. Az
udvaron gyors kiesi kezek mini h6embert epftettek. Afinorn karaeso
nyi svab falatok se hianyoztak, makos gubat es kalaesot k6stoltak, a
kfser6 szul6knek teat es forralt bort kfnaltak. Asvab hagyomanyokat
felelevenft6 tanehazat tanepedag6gus segftette el6 zene kfserete
ben. Ajatekos-tancos feladatok meg a szul6ket is megmozgattak. A
tavaz6 esaladok mezeskalaesot es iges hut6magnest vihettek ma
gukkal, rajta a nemet igevel:" Gatt liebte die Mensehen so sehr, dass
er seinen einzigen Sahn hergab ..."Joh. 3,16. Ezt kovet6en szenteste
napjan orommel vihettek haza a esaladok a szeretet langjat is.

Ratkay Dorattya felugyel6
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2016 6szen zajlott az Orszagos Fit-Kid Dance Egyeni es Dance
Show verseny Bekescsaban.

A tobb szaz nevez6 kozott 20 gyomaendr6di versenyz6 is in
dult a szervez6, Aerofit DSE szineiben.

Eredmenyes napot zarhattunk, hiszen nagyon szep gyakorlato-
kat mutattak be a lanyok.

Eredmenyek:
Csapatverseny:
1. kcs.:2. hely - Tancolo Afrika (Csipai Csenge, Farkas Lara,

Hanko Reka, Sztvorecz Greti, Zadori Zoe)
2. kcs.:3. hely - Jegmadarak (Adam Orsi, Csath Hedi, Fekecs

Zs6fi, Gombkot6 Zsofl, Ignacz Csenge, Koles Vivien, PapgMi Nori)
5. hely - Szaguldolanyok (Adam Kamilla, Fekecs Noemi, Han-

ko Panna, ,:rimar Petra)
Egyeni verseny:
2. kcs.:'lO. hely - Farkas Lili
11. hely - Varsanyi Misell C?
3. korc"loport: 11. hely - Lovei Kira
13. hel~ - Nagy Andrea Antonia

Az AEROFlT DSE egyre b6vi.il6 csapata mar 4 varosban kep
viselteti magat. Bekescsaba, Mez6bereny es Gyomaendr6d melle
csatlakozott Gyula is.

2016.12.l5-en kerUit megrendezesre az AEROFIT DSE FitKid
Karacsonyi evzarora, Bekescsaban, melyen kozel 80 lany mutatta

Fit-Kid sikerek Bekescsaban

Nem ez az egyetlen
kezzelfoghat6 eset,
hogy Maria oltalom
volt a festa eleteben.

"Evekkel ezelatt 
mondta - - felesegem,
Elzbieta sulyosan meg
betegedett. Kozoltek,
hogy fel '€ve van hatra.
Buzgon imadkoztunk./
a Cz~stochowai Maria
elatt a gyogyulas kegyel
meert.

Konzultaci6 a hires
hematologus, Julian
Aleksandrowicz pro-
fesszorral... Bamulatos
tenyt kozolt. Az orvos ""-'!~~~==-~L...!~~""-"-'----""'-=----"

azt mondta: orvosi szem-
pontb61 megmagyarazhatatlan gyogyulas tortent. Ekkor ugy don
tottem, hogy alkot6i munkam kotelessege idat es helyet talalni
a Cz~stochowai Miasszonyunkr61 masolatot festeni. Eigondolkod
tat6 az a teny is, hogy Szuz Maria es az en flam szUletesi ideje is
egybeesik (szeptember 8). Edatum megUnneplesekent Arek flunk
minden evben hoz a Szuzanyanak annyi voros r6zsat, ahany eves:'

A temetesi gyaszUnnepsegen Witold Bulik professzorr61
Stanistaw Nowak ersek hangsulyozta az elhunyt muvesznek azt a
karizmajat, ahogy az emberekhez kozel hozta a szakralitast, me
Iyet muveszi hitvallasa is kifejez:

"Alkotni ugy kelt hogy minden munka adja meg azt a hitet a
templomba jar6knak, hogy ez a hely maga az Isten tart6zkodasi
helye:'

A cz~stochowai metropolita magabiztosan allitotta, hogy az
elhunytWitold Bulik eletmuve megmarad az emberek szfveben es
elmejeben.

Hozzateszem: megmarad a mienkben is!

VAItOS

Wito d Bulik
festomuvesz
1931-2008

(Ij kenyer ize, lepergo konny soja,
orom-kacagas, lelki I(aba-ko.. ,
Isten aldjon! Te legy vegso almunk,
s ivadekainkba szebb Jovol

Timar Mille

Szulofold: l3olcso, majd koporso!
Sarkcsillag a negy egtaj felol!
Anyanyelved billyogkent je/ol!
Te vagy a teli ho s a tavaszi zold,
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Meg e/ az emJekezeWnk
ben a Wzvesz kovetkezteben
/eegett hunyai temp/om
2000-ben megva/6su/t ujja
epitesenek tOrtenete.

A temp/om berende
zeseit is p6to/ni kellett, igy
utaztam e/ Cz~stoehowaba,
a vi/aghiru Fekete Madon
na kegyhe/yere beszerezni
a temp/ami fe/szere/eseket.
Pinter Hermina, az6ta e/
hunyt hunyai hiviink kere
sere es adomanyab6/ vasa
ro/tam egy Maria kepet. A
J<egykep maso/atdt egy hite

/es es hires cz~stoehowai festomuvesz, Wito/d Bu/ik keszitette. Sze
me/yesen jartam a /akosan, es besze/gettem is ve/e. (A kep Hunyaro
keriilesenek tortenete is esodas, ta/an az is megerne egy eikket.) A
napokban tala/tam ra az interneten arro a hi"~e, hogy 200B-ban a
festomuvesz az Orok Hazaba ko/tOzott. Ra em/ekezek ezze/ a eikk
resz/ette/, me/yet /engye/b6/ forditottam magyarra.

A hunyaiak biiszkek /ehetnek a Maria kepre, mert mindenfe/e
szempontb6/ a temp/om egyik /egertekesebb resze.

A festa, akinek kezet az Isten iranyitotta

Cz~stochowaban szUletett 1937-ben.
Kiskoratol fogva mindig, minden korUlmenyek kozott rajzolt.

Eleg volt neki egy darab pap!r es ceruza. Ez a szenvedelye, es
mindaz, ami ezzel ji'lrt, megmentette az eletet a II. vilaghaboru
idejen. Visszaemlekezeseiben gyakran kitert ezekre az eseme
nyekre. A megszallas egyik reggelen a nemetek megparancsol
tak a haz lakoinak, ahol edesanyjaval elt, hogy a lakosok hagyjak
el a lakasukat, es alljanak a kerites melle. Nem fogta fel a terror
helyzetet, megkerdezte edesanyjat, hogy magaval hozhatja-e
jatekait. Az egyik nemet meghallotta ezt a kerdest, es megen
gedte neki. A katona a rajzfUzeteert nyuIt, aminek az elsa olda
Ian a gyerek altai festett Jasnagorai Miasszonyunk volt. A neme
tek elhurcoltak mindenkit, ketsegkivUI valamelyik koncentracios
taborba. Csak neki, a kis Witeknek valamint fiUtestverene~ es
edesanyjanak parancsoltak meg, hogy lepjenek ki a sorboI. Evek
mulva a muvesz ugy emlekezett erre az esemenyre, mint az Iste
ni Gondviseles elsa beavatkozasara az a eleteben.

2009. oktober 23-an volt Witold Bulik cz~stochowai kepza
muvesz halalanak elsa evforduloja. A szakralis festeszet hive
volt, akinek kezet es elmejet maga Isten vezette. Az elhunyt
Isten kepeinek embere es festaje - mondta az elhunyt Witold
Bulik professzorrol Stanistaw Nowak ersek, aki a temetesi gyasz
szertartast vezette. A muvesz kozel 400 szakralis kep megalko
toja volt.

Witold Bulik muveivel - melyek teli vannak szepseggel, har
moniaval, konnyedseggel es realitassal - talalkozni lehet Len
gyelorszag, valamint Europa, Amerika szamos templomaban
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2016. december 16-an 14 6rakor kerult megrendezesre a
XV.Segitsunk a raszorul6 gyermekeken elnevezesu j6tekonysagi
adakozasi unnepseg, melynek kereteben olyan 25 gyomaendrodi
csaladot ajandekozunk meg, ahol tart6san beteg gyermeket ne
velnek. Az immar hagyomanyos rendezvenyt az "Elet Masokert"
Egyeslilet szervezi.

Ebben az evben a fovednoki tisztet Dr. Mikola Istvan allamtit
kar ur vallalta, aki aktiv reszese is volt az unnepsegnek. Megtisztelte
jelenletevel a rendezvenyt a Debreceni Egyetem rektor helyettese,
Dr.Barta Elek, valamint Dr.Frisek Peter dekan helyettes is. A Me
gyegyules kepviseleteben Varfi Andras alelnok ur jelent meg.A
Gyomaendrod Jarasi Hivatal vezetoje. Dr.Pacsika Gyorgy es helyet
tese, Dr.Smiri Sandor is minden evben reszesei ennek a bensoseges
i.innepnek. Toldi Balazs Gyomaendrod polgarmestere egyeb elfog
laltsaga miatt maradt tavol.

Az i.innepseg kezdeten Vaszk6 Sandorne, az egyesi.i1et elnoke
koszontotte a megjelenteket, majd Dr.Denes Zoltan plebanos, es
peres, egyetemi tanar a Karacsony Ienyeget mondta el a kereszteny
seg jegyeben. Mikola allamtitkar llr a nelki.ilozok segitesenek fon
tossagar61, valamint a regi karacsonyok "hangulatar61" beszelt igen
kozvetlen hangnemben. Ezt kovetoen a komadi fogyatekkal elok
otthonanak lak6i adtak elo egy igen latvanyos musort az unneprol,
majd a mezopeterdi 6vodasok a kis Jezus megszuleteset unneplO
musorral koszontottek a beteg gyermekeket es szi.ileiket. Szerepel
tek meg az lljinlzi altalanos iskolasok is, akiktol dalt es verset hall
hattunk a Megvalt6 e1'kezeserol.

Az eloadasok vegen karacsonyi dalok eneklesevel meggyujtot
tuk a gyermekek gyertyait, melyek a szeretet, a melegseg, a feny
orok szimb6lumai voltak.

A megajandeJmzottak neveben BlIkva Marti egy karacsonyi
ve1'ssel kedveskedett a jelenlevolmek, a szulok resze1'ol pedig Fu
!Opne Kiss Erzsebet edesanya egy gyonyoru verssel koszonte meg
az adomanyoz6k es segitok onzetienseget.

Ezutan az unnepi pillanat kovetkezett: az ajandekok atadasa a
gyermekek, csaladok 1'esze1'e. Ugyanekkor szereny, de annal kedve
sebb ajandekban reszesultek a musort ad6 kisgyermekek is.

LeJekemelO pillanatok reszesei lehettek azok, akik megjelentek
ezen az unnepsegen.

Vaszk6 Sandorne

Kepek: AszJoto

Adomanyoz6k
be versenygyakorlatat. A bemlltat6k utan a csapattagok megajan
deJ<oztak egymast.

A gyomai lanyok meghivast kaptak a 2016.12.17-en meg
tartott JUDO gah'lra is, melyre szivesen mentek el. A ver
senyzok elOadtak a fitnesz gyakorlatukat, majd azutan
a tornaszlanyok egy akrobatika bemlltat6val keszultek.
A rendezveny nagyon j6 hangulatu volt. Koszonji.ik a meghivast
Varga Istvan judo edzonek.

Gergely Orsolya
edzo

Czin6 Erika es csaladja
Di6s Ferenc es felesege
Dr. Dobo Katalin
Dr. Giricz Katalin
Dr. Mikola Istvan
Dr. Pacsika Gyorgy es felesege
Dr. Palya J6zsef es felesege
Dr. Smiri Sandor es felesege
Endrodi Egyhazkozseg
Farkasinszki Zsuzsanna
Gulyas-Kis Sandor es felesege
Gyomaendrod Varos 6nko1'-

manyzata
Hornok Erika
Hornok Vincene
Hunya Elek
Ivanyi Lajosne es csaladja
Ivanyi Laszlo
Komroczki Lili
Konya Istvan es csaladja- K6

nya Zoldseges
Molnarne Beinschr6th Agnes
Papp Istvan

Pataki Balintne
Patakine Sztanyik Rita
Pinter Eszter
Pirosne Zrak Edit
Rostelyos Husbolt
Siker Kft
Szab6 Balazsne es csaladja
Szab6 Incene
Szt.Gellert Kat. Gimnazium
Sztanyik Krisztina- Asz Foto
Sztanyik Zoltanne es ferje
T6th Marica
T6th Zsanett
T6thne Kovacs Edina - Virag-

bolt
Uhrin Emese- Papi1'bolt
Vill1yolos Bela
Vaszk6 Katalin
valamint a nevtelen adakoz6k
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Tuzek a megyeben

Endrodon, mint onnet telefonon jelentik, nagy remO
letet keltett a Kovacs Libor hazanak egese. A tOz eros
szelben keletkezett. A lakossag megremOlve ment a tOz
oltasara; de csakhamar harom haz allott langok kozott
Kovacse, Bary Eleke es Hunya Istvane. SikerOlt azon
ban a tOzet ugy a kozlakossagnak, mint a nagyszamban
atmeno gyomai lakosoknak elfojtani, igy a kozseg a ve
szedelem al61 megmenekOIt.

Forras:
Bekesmegyei Kozlony, 1898. 05. 15.

Tisztelt Olvaso!

Endrodon, hasonloan az
osi csaladneveket orzo fal
vakhoz ragadvanynevekkel
il/eMk az egyforma elonevu
embereket. A legnepesebb
termeszetesen a Tfmar csa
lad volt, humorosan mondva
Endrodon minden masodik
ember Tfmar elonevu. De ra
gadvany neveket kaptak az
Ugrinok, a VarjtJk es a Vasz
kok is. Ezek a megkulonbOz
teto jelzok utaltak a szeme
Iyek tUlajdonsagaira, kU/so
megjelenesukre, foglalkoza
sukra, a falu kozossegenek
pozitfv vagy negatfv meg
fMlesere is. A Dobos Tfmar
elnevezeset a helyi szajha
gyomany szerint az 1848-as
dicsoseges forradalomban
doboskent szolgalo osrol
kapta. A Sartoi Vaszkok a
csalad Csudabal/a mel/et
ti telepes reszerol Sartorol
kaptak elonevuket. Talalunk
foglalkozasra uta/6kat, mint
a Zsandar Tfmar, a Vasutas
Tfmar vagy a Kofa Tfmar.
A Tatili Tfmar kovacsmes
ter volt es az ul/o utemes
hangjarol, a kovacskalapacs
dal/amos Utogetesero/ nyer
te sajatos elnevezeset. A
kulso megje/enes is megih
lette a ragadvanynevet ado
kat, fgy lett a Szep Tfmar,
a Szemocsos Tfmar, a Vak
Peter Tfmar vagya Pisze Tf
mar. A kovetkezokben Vasz
ko Iren tanarno ragadvany
nev gyujtesebol va/ogattunk
egy csokorra va/at, fogadjak
szeretettel.

"Nagy Almasi,
Huc6 Bela,
Aranyfogu Bula,
Kupak Czikkely,
G61yas David,
Gittes Dinya,
Kokoly Dinya,
K6rhazi Dinya,
Szoke Dinya,
TOviskes Fadgyas,
Buszos Farkasinszki,

Hagacs Farkasinszki,
Kicska Fekecs,
Nagy Fekecs,
Piszkos Fekecs,
Huszar Gellai,
Pikulas Gellai,
Vera Gellai,
Kis Giricz,
Parti Giricz,
Fogorvos Gyebnar,
Duc Gyuricza Imre,
Galambos Gyuricza,
Nyalas Gyuricza,
Pencko Gyuricza,
Precsko Gyuricza,
Vitez Harmati,
Bolovar Hanyecz,
Fero Hanyecz,
Hunya Hanyecz,
Pantlikas Hanyecz,
Pupi Hanyecz,
Potyek Hanyecz,
Puru Hanyecz,
Topi Hegedus,
Boros Hornok,
Burzsuj Hornok,
Fingos Hornok,
Hatarszeli Hornok,
Katranyos Hornok,
Kormos Hornok,
Nagy Hornok,
Picsik Hornok,
Sipakuli Hornok,
Sipfs Hornok,
Kis Hunya,
Kopasz Hunya,
Kutya Hunya,
Szoros Hunya,
Delrant6 Kovacs,
Kaszaragi Kovacs,
Frici Kovacs,
FOstos Kovacs,
Ketszer Kovacs,
Kis Kovacs,
Magzat Kovacs,
Nagy Kovacs,
Ragyog6 Kovacs,
Szuhakal16i Kovacs,
Vastag Kovacs,
Veres6ru Kovacs,
Sesztak Kiszely,
Csics6 Kurilla,
Csucsijuku Kurilla,
Kis Nagy Imre,
Hebegos Nemeth,
Felkezu Nemeth,

Bagi Porubcsanszki,
Vasfeju Plesk6,
Kosztyi Puskas,
Szep S6cz6,
Szaladj Szab6,
Szel Szab6,
Burzsuj Szafian,
Szoszer Szosznyak,
Bocskor Szuj6,
Larmas Szuj6,
Mokher Szuj6,
Szep Szuj6,
Traumas Szuj6,
Baka Szurovecz,
Gyetu Szurovecz,
Antal Tfmar,
Bezzeg Tfmar,
Bikas Tfmar,
Bodola Tfmar,
Bolhas Tfmar,
Csihar Tfmar,
Csivari Tfmar,
Csodor Tfmar,
Csore Tfmar,
Dobos Tfmar,
D6gi Tfmar,
DoMnyos Tfmar,
Feher Tfmar,
Fekete Tfmar,
Ficzek Tfmar,
Gepes Tfmar,
Gergely Tfmar,
Gondor Tfmar,
Hajas Tfmar,
Lyukas Tfmar,
Kabat Tfmar,
Kantor Tfmar,
Kis Tfmar,
Kofa Tfmar,
Kontyos Tfmar,
K6rha~ Tfmar,
Kormos Tfmar,
Kori Tfmar,
Lovi Tfmar,

Magyar Tfmar,
Nagy Gyura Tfmar,
Ovari Tfmar,
Pisze Tfmar,
Plavecz Tfmar,
Pucros Tfmar,
Santa Tfmar,
Szemocsos Tfmar,
Szep Tfmar,
SzOksfg Tfmar,
Tatili Tfmar,
Tyapla Tfmar,
Vajas Tfmar,
Vajenka Tfmar,
Vak Peter Tfmar,
Vasutas Tfmar,
Vitez Tfmar,
Zod Tfmar,
Zsandar Tfmar,
Zsfros Tfmar,
Zsombok Tfmar,
Gorombolyi T6th
Kaposi T6th,
Mezes T6th,
Picsfk Turcsanyi,
Bar6 Ugrin,
Huszar Ugrin,
Kalot Ugrin,
Kasas Ugrin,
Kors6hasu Ugrin,
Krumplis Ugrin,
Mazna Ugrin,
Paprikas Ugrin,
Szfnesz Ugrin,
Buzas Varju,
Kis Gulyas Varju,
Nagy Gulyas Varju,
Beteg Szucs Vaszk6,
Csosza Vaszk6,
Csore Vaszk6,
Kakas Vaszk6,
Ragyas Vaszk6,
Sart6i Vaszk6,
Veres Vaszk6
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Dr. Kate J6zsef "Kr6nikas Konyve", mint koranak tLikre VII. resz

A "Nagy Korozs" - avagy "foly6korozs" minden eszten
d6ben kiveszi aldozatjat. Es6 utan koponyeg, intezkedett az
eloljar6sag, Endr6don Libor bfr6 uram, Gyoman Palka Pal
f6szolgabfr6 uram a jarasi, hogy legyen a partokon egy-egy
ment6cs6nak, mire fel aztan a szemfUles Dr. Zeoke Pal, a
gyomai kerulet tobb cikluson at volt orszaggyulesi kepvise
16je Budapestr61 rogton kuldott egy-egy mentoovet a cs6
nakokba. Kolt6nk ezt is megenekelte. Bevett szokas volt
a szureti mulatsag Gyoman es Endr6don is, talan meg a
torok vilagb61 eredeztetheto nagy felvonulassal kezd6dott.
Ezt aztan rezesbanda kfserte, ha eppen ki volt a tarsulat,
mert hat az ember akkor is haland6, ha rezesbanda - vagy
gyomaiasan trottyos banda - tagja. Nagyon j61 emlekszem,
hogy az egyik fuv6sa ez illusztris alakulatnak szomszedunk,
a Hunyadi, s Arany Janos utca sarkan lakos Kovacs Imre
vandor, s megallapodott koszorus mester volt, aki a klarine
tot nyaggatta alkalmasint. Nekunk, gyerekeknek legjobban
imponalt a "Iuhatas betyar", s val6di kaftanos, jatagannal
felszerelt torok lovas. Nezzuk a verseket;

A gyomai tanacsteremben
Nagy fekete gond szarnya rebben.
Felfedeztek, hogy mar a Koros
Aggodalomra igen orokos.

Az emberelet egyszeru nulla
Ki vfzbe lep az rogton hulla,
Legyen az Libor, legyen az Pal,
Ott mar hasztalan rugkapal.

Bar tanacsnak fajni fajt,
Kidolgozott egy uj rendszabalyt,
Mostmar fUrodni ,majd csak ott szabad
Ahol ezentul a part nem szakad.

Es kimertek a Hantos kertet,
A mesgyere colopot vertek,
E keretek kozt szabad ezentul
Furodni annak, aki bele ful.

De lett rendelve egy ment6 csolnak,
De ez se ma es nem is hoinap
Es a tanacs el6re latja
Hogy lesz majd egy evez6lapatja.

Protekci6zott nekik a kovet
Es kuldott Pestr61 egy ment6ovet,
Ezen aztan akad hely hatnak
Mibe mindig kapaszkodhatnak.

Amit nem tettek meg a nyaron,
f,zt most p6toljak minden aron,
Igy nincs mar szivunk felelmere
Nezni a Koros fenekere.

Gyoma, 1923. aug. 26.

(Utols6 ket sor parafrazis a reformatus enekeskonyv
347. enek 3. versere.)

A szureti balos versben felemlegeti Bfr6 Janos angol uri
szab6t, no meg iparos tarsat, Sandor Endre, szinten szab6
mestert, hogy lesz kenytelen varratni valamelyiknel mas
karat a szureti balba. Mindketten a Rak6czi uton, s bizony
vallaltak 6k munkat a regibb szabaszati igenyeknek megfe-

lel6en is.
Napirenden maradt Endr6don es Gyoman is a tervezes,

a habor(J utani negyedik evben is, nyakig az inflaci6ban.
"Hallik, hogy emeletes lesz a varoshaza/Hal'lstennek nem
lett az... .Ifgy lesz egy nagy aktakaszarnya, benne allam
rend6rseg is lesz, ... ketseges, de meg ketsegesebb, hogy
lesz-e jarda, melyen majd "unokajaval" jarhat a hadi arva, ...
lesz nyilvanos zold villamos/azaz vizeldevel egybekotott ar
nyekszek mindket nemen/s gyanakszik, hogy ez lesz majd
a videk talalkoz6 helye... "

Mint ismeretes a tortenelmi feljegyzesekb61, Gyoma me
z6varosanak 1830 6ta vasartartasi joga van. (Ezt a jogot a
tanacsi rend atengedte Endr6dnek a hatvanas evekben, s
a vasarterre lak6telepet rittyentettek, de maradjunk a regi
vasaroknal.)Csap6 hentes is emberere talal itt, ki is bag68rt
adja az oreg tehenket. Olyan meszaros volt, aki j6 marhat
elvb61 nem vett vag6ra, neki olyan kellett, melyiknek a bore
haszna volt. "Tollaszkodik egy kicsit az iparos/S vasar utan
hazat keres,lHazat keres azonnal,lRossz holmiert szedi a
penzt azonnal." Ez a hfres gyomai 6szi vasar n6taja. Valami
kor, mig volt Gyoman igazi vasar, a kornyek itt vette meg a
kaposzta szuksegletet, hegyekben alit a j6fele 6szi kaposz
ta a vasarteren. Ebb61 aztan unnepszamba men6 esteken
gyalultak, tapostak a savanyftasra rendelt kaposzta tome
get dezsakba, s lett ebb61 finom savanyu kaposzta, hasab a
toltott kaposztanak, apr6 kaposzta, meg a lucskos kaposz
tanak hussal, termeszetesen diszn60lesek utan ... hoztak
ezt meg a szabalyozas el6tt, tudniillik a kaposztat Biharb61
tutajokon, sa varoshaza alatti (meg nem az uj) kikotonel ki
raktak. De jott az osszes tobbi zoldseg (man el ne felejtsem
ekkor meg a vasar a mai f6teren a Holler el6tt, meg a Sza
badsag teren volt) a kolompar, sut6tok, az a nagy behem6t
tokok, tenyernyi szeles vastag sarga husu, a kemenceben
"kenyersutfs" utan igen finomra megsult, estenkint j61 lakott
vele a "haznfp", s hajnal fele nagy durrogtatasok kozepette
szenderedtek ett61 a vitamindus etelt61 a nepek... A dinnye
szezont az augusztusi vasar zarta, de meg utana is lehetett
kapni teli dinnyet, amit az arpa, vagy buza garmada koze
dugva karacsonykor el6 lehetett venni, s j6t szorcsogve
enni. S jottek a Sebes -Korozs fels6 folyasa mell61 a faarus
olahok, kik arultak a fabodont kisebb-nagyobb meretekben,
kenderfeldolgoz6 eszkozoket, hombar ladat apr6ra-darabja
ra, s helybeli acsok, igen ugyes kezu parasztemberek egy
beraktak. No es sut6tekn6t is hoztanak.

Kozreadja:
Cs. Szab6 Istvan

M GHfV6
Betlehemezestol Haromkiralyjarasig
- a karacsonyi unnepkor nepszokasai

Id6pont: 2017. januar 7. 14 6ra.

Helyszfn: Szent Antal Nephaz,

5502 Gyomaendr6d, Blaha Lujza ut 21.

Mindenkit szeretettel varunk!
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ovatvezetO: Polanyi Eva

Wass Albert:

Magyar karacsony az egben
Aki meg nem ludott r6la, am ludja meg, hogy amikor lenl a fol

don megsz6lalnak a karacsonyesti harangok, odafont a Mennyek
nek Orszagaban a legeslegfiatalabb angyalka megraz egy fenyes
aranycsengot. Em a jelre a mennyei palota nagy szarnyas kapui
magukt61 megnyilnak, sa mennyorszag osszes nepe illo sorban be
16dul a hatalmas kupolalerembe, ahol varja mar oket Jezus Kiraly
karacsonyfaja. Mikor mindenki egyUlt van mar, akkor az Vr Jezus
megadja a jelt, sa kivalaszloll szentek sorjaban meggyujljak a meny
nyezetig ero karacsonyfan az emlekezes gyertyail.

Nagy tisztelteles am a gyertyagyujt6k soraba kerlilni s fontos hi
vata!. Mert ezen mulik, hogy kikrol emlekezik meg a mennyorszag
nepe azon a karacsonyon. Mikor aztan a gyertyak mar mind egnek,
akkor az Vr Jezus intesere SOlTa jarulnak az eg lak6i a karacsonyfa
hoz, s ki-ki raaggatja a maga imadsagat. Ezeket az imadsagokat az
tan az VI' Jezus mega/dja, s szorgos angyalok nyomban alaindulnak
velLik a foldre, hogy szetosszak azok kozott, akiknek sz6lnak. Ezek a
soha nem hiabavalo, de mindig beteljeslilo imadsagok a mennyek
lak6inak ajandekai a foldi emberek szamara. Igy linnepelnek oda
font karacsonyt azok, akik kozUlUnk e1tavoztak, tudja azt mindenki.

De ebben az esztendoben szokatlan dolog tortent odafont az eg
ben. Mar egy hellel karacsony e10tt hirvivo angyalok jarlak sorra
a mennyorszag lak6it s tudattak ve1lik, hogy Jezus Vr parancsara
ebben az evben magyar karacsony lesz odafont.

lIyesmi meg nem tortent ami6ta vilag a vilag, hogy egyetlen nep
javara tartsak az Unnepet s meghozza egy olyan kicsike, maroknyi
nemzetet tiszteljenek meg ezzel, mint a magyar. De Jezus Vr igy
latta illonek s helyesnek, s igy is tortent.

Mikor aztan megszolaltak odalent a foldon rna este a karacsonyi
harangok, egy szeplos arcu, vema kis angyalka, aki meg egeszen (Ij
volt odafont, rendelkezes szerint kezebe vette a fenyes aranycsengot,
hogy megadja vele a jell. Azonban olyan ijedt es e1fog6doll volt
szegenyke a nagy megtiszteltetestoL hogy nyomban el is ejtette a
csengOi, amibol aztan egy kis bonyodalom szarmazott. Padl6t erve
a csengo ugyanis elesen felcsengett egyszer, amitOl a szarnyas kapuk
nyomban nyilani is kezdtek. Mivel azonban a csengo nyomban el
is hallgatoll, a kapuk is abbahagytak a nyilast, es a kint varakoz6k
szamara csupan egy szak kis rest hagytak, melyen keresztUl csak
a sovanyabbja tudott beferni, a koverebbje nem. Az ujdonsUlt kis
angyalka pedig ugy megszeppent a maga ligyetlensegetOL hogy sze
gyeneben nyomban elszaladt, s e1rejtOzott a karacsonyfa lehaj16 agai
ala.

Az Vr Jezus, latva a bonyodalmat, maga vette fol a csengot s
megrazta j6 erosen, amitol nyomban szelesre tarultak a kapuk, s a
nep bet6dulhatott az egi kupolaterembe. Jezus parancsara szdes korl
hagytak szabadon a karacsonyfa korlil az egi magyarok szamara,
akik utols6nak vonultak be, Unnepelyes elfog6dottsaggal, hogy el
foglaljak a megtisztelo helyet. Mikor aztan mindenki egyUtt volt, az
Vr Jezus megadja a jelt: gyuljanak hat ki az emlekezesnek langjai a
magyar karacsonyfan!

Eisonek az osz Istvc'in kirJly lepett a fahoz s nema melt6saggal

gyujtotta rajta az elso gyertyat. Sorra kovettek az Arpad-haz tagjai,
Hunyadiak, Zrinyiek, Rak6cziak s a tobbiek mind, hosszu, hosz
szu sorban. "Pro libertate", suttogta a nagysagos fejedelem, s PetOfi
Sandor keze reszketett, amikor kinylllt a marciusi ifjak emlekenek
gyertyaja fele. S rendbe kigYlllt az egesz magyar tortenelem, s ott
ragyogott pazar fenyben a mennyei palota kozepen, egesz vilag cso
dalatara. S mikor mar minden gyertya egell a karacsonyfan, elo
lepett oreg Csikay Cfyuri, esett valll' hajdani kolozsvari ciganypri
mas, allahoz emelle kopoll heged(ijet, s felsirt a hurokon a magyar
"Mennybol az angyal ..." De olyan szepen, olyan szivfajdit6an,
hogy meg az Vr Jezusnak is megkonnyesedett tole a szeme, s artat
Ian kicsi angyalkak a hatterben csupa gyonggyel sirtak tele a padl6t.

Majd az Vr Jezus jelt adott megint, s rangsor szerint Istvan I<i
raly lepett oda e1sonek a fahoz, hogy felaggassa ra a maga ajande
kat, foldi magyaroknak. Aranytekercsre irott aldasos imadsag volt,
sulya majd foldig huzta Ie a gyonge agat. Szent Laszl6 vitezi erejet,
Zrinyi Mikl6s boles megfontoltsagat, Rak6czi Ferenc lelkes hitet s
PetMi Sandor langol6 szivet aggatta fara. Vgy megtelt rendre min
den ag magyaroknak sz616 magyar imadsaggaL hogy mire a mas
nemzetsegbOl val6k sorra kerUlhettek, mar csak ugy roskadozott a
fa a tehertOl.

50k-sok idobe kerlilt, mig a mennyeknek minden lak6ja odaja
rulhiltot! a kilfacsonyfa e1e a maga iljandekaval. Nemzet meg ennyi
imadsagot nem kapott, ami6ta vi lag a vilag! Mikor ilztan az utols6
imadsag is rajta csUngott a fan, az Vr Jezus megaldotta valamennyit,
s mig a sok nep vonulni kezdell lljra kifele il szarnyas I<ilpukon, szor
gos kis angyalok nyombiln hozzdfogtilk, hogy batyuba kossek il sok
egi kincset, s illaszalljanal< vele kicsi MagYilrhonba.

VegUI ilztan mar csak az egi magyarok alltak ott meg mindig a
magYilr kilracsonyfil koriH, imabil melyUlten. Az angyalok e1hordtak
mar az utols6 iljandekot is, sa gyertyak is kezdtek csonkig egni, ami
kor az Vr Jezus szeme hirtelen megilkildt villilmi feheren, a roppilnt
karacsonyfil als6 agili kozott. Jobban odilnezett s hat bizony egy kis
angyalka kontosenek il csUcske volt ilZ. Az ujdonsUlt szeplOs kis an
gyalkil, aki e1ejtette ilZ ilranycsengot, kuksolt ott meg mindig nagy
ijedten. Az (;r Jezus felrehajtotta az agakat, s kezen fOgVil elovezette
onnan a szeplos kis angyalt. "Hat te minek bujtal oda 1" - kerdezte
tole mosolyogva. "Restellem magamat" - vallotta be il szeplos. 
"Elfelejtettem volt azt a csengot, lassa." "Oh, hM te voltal ilZ!" - ne
vetett az (;r. "Ne busulj semmit, megtortenik az ilyesmi massal is.
De leged meg nem IMtalaJ< itt eddig. Mi il neved! Honniln joltel
s mikod" "I<iltikil a nevem s Budapestrol jottem - felelte il vema,
szeplos kicsi ilngyill - november negyediken, Uram.

Nehany pillanatig mely-mely csond volt a nagy kupolilte
remben. Az egi magyilrok mind a vemil kicsi angyalkat neztek, s
valamennyinek konnyes volt il szeme. Aztan Jezus szelid hangjil
torte meg a csendet. "Isten hozott, I<atika" - mondta j6silgosiln, s
keze gyongeden megsimogatta a kis szoszke fejet. "Aztan
kUldtel-e te is ajJndekot Budapestre a tieidneld" ..I<Uldtem, C?



2017. januar I( 13

Egeszsegrol-~etegseg rol
- . . '.~

Landzsas utifii
(Plantango lanceolata)

Kedves Olvasok! A tel es a hideg ido bekoszontevel sz~retnek

nehany gyogynovenyt sorra venni, melyek aU<almasak a megfazas
kezeIesere, orvosi fe1ugyelet mellett. Remelem hasznos egeszseg
megorzo informaciokat talalnak a cikkek sorait olvasva.

A landzsas lltifli az utifUfeIek (Plantaganceae) ~saladjaba tar
tozo, reteken, lege1Okon, parlagokon, arkok szegelyen novo, vi
lagszerte e1terjedt gyogynoveny. A 20-40 centimeter magas, eve
10, lagyszarll noveny aprilistol juniusig hozza apro, Feher viragait.
Rokona a nagy lltifU (Plantango major) es a reti l1tifii (Plantango
media). A nepi gyogyaszatban mindharom UtifUfele haszrialatos,
de napjainkban a landzsas lltifU a legelterjedtebb kozi-ili-ik.

A gyogynoveny fo hatoanyagai az aukubin glikozidok, a
flavonoidok, a kovasav, a cink, kalium es a C-vitamin.

Kunzle tiszteletes szerint: "Nincs meg egy olyan gyogynoveny,
amelyik ugy tisztitja a vert, a tiidot es a gyomrot, ezert hasznal
azoknak, akiknek gyenge a tiideji-ik, vesejuk, verszegenyel<;" sapad
tak, kiuteseik, majfoltjaik vannak, kohecselnek, rekedtek:'.

Az utifU antibakterialis, gyulladascsok1<ento, kohogescsillapito
es sebgyogyito hataSll. Osidok ota legzoszervi betegsegek kezelese
re alkalmazzak az l1tifUfeleket. Egyesek szerint segit a dohanyzasrol
valo leszokasban is. Alkalmazhato leguti gyulladasokban kohoges
csillapitokent, valadekoldokent. A torok nyalkahartyajat bevonva
csold<enti a gyulladast es a kohogesi ingert.

Torokgyulladasnal oblogetesre es gargalizalasra is alkalmas.
Asztma es legcsohurut, sot tuberculosis eseten kedvez6 hatasu.
Asztma eseten javasolt utifU es kakuk1<fii 1:1 aranyu kev€l;<ikeb61
gyogynoveny oldat kesz(tese. Leguti fert6zesekneI naponta 3-4 ese
sze utifU tea fogyasztasa javasolt.

Vram" - fdelte I<atika, s elpirl/It a szeploi alatt. "Azlan mlt klild
telr - kivancsiskodott az Vr JeZl/s. "Szep linnepi imadsag~t ~z(jleid
nek, l<is testverkeidnek1" A kicsi angyal kepe meg pirosabbra gyult.
,Nem imadsagot kGldtem" - vallotta be szegyenkezve. Az VI' Jezus
igen nagyon elcsodalkozoft. "Nem-e1 Hat mi egyebet lehet kLtldeni
innen1" J<enyeret" - felelte szepegve I<atika. "Szep Feher egi ke
nyeret. Minden nap felretettem, amil nekem adlak itt. Hiszen en
kapok meg maskor is" - tette hozza bizalmasan. "S ha nem, hat az
se baj. De odalent l3udapesten nincsen Feher kenyer, regota mar. ,,"

MCly, dobbent csond volt, szentek, angyalok pisszenni se mer
tek. Hiszen ilyesmi meg nem tortent emlekezet ala, hogy valaki ke
gyes imadsag helyett kenyeret kGldott volna ala a mennyorszagbol.

Aztan az Vr Jezus lehajolt s homlokon csokolta a kislanyt. "J61
tetted, I<atika", mondta halkan slopva kitorolt egy tolakod6 konny..
cseppe! a szemebol, "sokszor a kenyer a legszebb imadsag. En is
azt adtam egyszer az en nepemnek, amikor lent jartam a Foldon.
I<enyeret."

Valahol a meghatottan all6 magyarok soraban egy oreg nagy
mamab61 kitolt az elfojlott zokogas. I<atika kitepte magat az Vr
Jezus karjaib61, odafutott az oregasszonyhoz es ket vema Rarjaval
Mole/te ..Ne sfrj, nagymama!" - kialtotta hangos, csengii angyal ..
ka-hangon, mely egyszeribe betoltotte az egesz mennyOI'6Zagot
- "Apuek nem eheznek tobbet odalent! A mennyei kenyer, amit
kGldtem, meg/asd, eltart sokaig!"

Az Vr Jezus ll1osolygott. 5 mosolyat61, bizony, aka!" biszik, akar
nem: kislitott a nap Magyarorszag folott!

Borserulesek, rovaresipesek, egesi sebek, vagott, gennyes sebek,
nehezen gyogyulo fekelyek keze1esere, verzescsillapitasra hasznaI
hato az utifU friss, osszezuzott levele. Eldwr fertotlenito, sebossze
huzo es verzesesillapito hatasa ervenyesul. Hatoanyagai e10segitik a
hOr regeneraIodasat.

Az utifU teaja kedvezo hatasl1 emesztesi problemak eseten, igy
kezelheto a hasmenes, szekrekedes, gyomoreges is. Maj-es hUgy
holyag betegsegek eseten is hasznaIhato az utifii es a kakuloou 1: 1
aranyU keverekebol keszult oldat. Naponta 8 gramm Utifli magel
fogyasztasa gatolja a vesekokepzodest. Ebben az esetben azonban
emellett az lltifli teajanak fogyasztasa is ajanlott.

Ha az utifli levelet osszezuzzak, enyhen megsozzak, a nyakra
helyezve gyogyithatja a golyvat. Rosszindulatll daganatok eseten is
kedvezo hatassal alkalmazhato az lltifU friss, osszemorzsolt levele,
mivel az lltifUnek immunstimuh\ns es daganatellenes hatasa van.

Egyes alkalmazatok elkeszitesi modjai:
Az UtifU teajanak keszitese: 2-3 dl forrasban levo vizzelleon

tunk 2 teaskanal gyogyfuvet, majd az oldatot 5 pereig aUni hagy
juk es leszurjiik muanyag szuron. A gyogynoveny oldatok femb61
kesziilt anyaggal nem erintkezhetnek, csak fabol kesziilt eszkozok
kel, ken\miaval, csereppel. Cukorral, citrommal nem izesithet6 a
gyogytea, kizarolag mezzel.

Az lttifU levelenek pepjet ugy keszitjlik, hogy a friss leveleket
alaposan megmossuk, deszkan osszezuzzuk, majd gezbe vagy len
vaszon kendobe tekerve az erintett szervre helyezzuk. Alkalmas
tobbek kozott fog-, fej-es fUlfajas kezelesere, rovarcsipes gyogyita
sara.

A szirup egyszeru modon eloallithato: 3 dl vizzelleforralunk 1
marek friss vagy szaritott Utifuvet, ha kihul az oldat, leszurjuk. OJ
raforraljuk a fozetet, kis langon besi\ritjuk. 150-200 gramm mezet
vagy 300 gramm nadeukrot adunk a fOzethez. Mivel az utifU szirup
is vertisztito hatasu, ezert gyermekeknek javasolt lenne naponta
minden etkezes elott 1 teaskanal, felnottek eseten 1 evokanal utifU
szirup fogyasztasa.

Borogatasra 2 teaskanal utiflihoz adunk 1 csesze vizet, gyakori
kevergetes mellett 1 orat pihentetjuk az oldatot. Szaj-, torok-es bor
gyulladas kezelesere alkalmazhato az igy elkeszult oldat.

Az utifU levelenek gyiljtese a viragzas kezdeteig tortenik, magjat
augusztustol oktoberig, szaraz idoben szedhetjuk.

Az utifli belsoleges vagy kiilsoleges fogyasztasa terhesseg es
szoptatas eseten nem javasolt, kontraindikalt!

Forras: Maria Treben Egeszseg Isten patiklijlib61
Internetes forras: www.egeszsegtukor.hu/gyogynoveny-lexikon/

tifu-landzsas-.html

dr. Macsari Judit
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Mer , magya mezogazdasag?
Allatallomanyunk jelent6sen esokkent. Talan a legfontosabb

agazat a sertesallomany alaesony szinten allasa a megdobbent6.
Allatallomany KSH Me: ezer db

Allatfaj 1978 1985 2014

Szarvasmarha 1966 1766 802

Tehen 788 688 359

Sertes 8011 8280 3136

Koca 633 655 200

Jllh 2863 2465 1185

Anyajuh 1660 1646 855

Merre magyar mez6gazdasag? - tettem fel a kerdest a eikk
elejen. A felelethez sok ember munkajara van szukseg. A videk
megtart6-kepessegehez szukseges, hogy az ott el6knek legyen
helyben munkaja, olyan arviszonyok legyenek, hogy megerje
termelni. Sokat tehet a hetkoznapi vasarl6 is a tudatos vasarlas
sal, mikor megtekinti a esomagol6papfron a szarmazasi orszag
rovatot es tobbet vasarol a helyi piaeokon is. Tobb hozzaadott er
teket! - lehetne a jelsz6. Termeszetesen ugy, hogy ez a videken
el6 mez6gazdasaggal foglalkoz6knak megerje.

Ehhez kfvanok sikerekben gazdag eredmenyes ujesztend6t!
Bort, buzat, bekesseget!

Sokszor halljuk es magunk is gyakran ismeteljuk, hogy Ma
gyarorszag kival6 adottsagokkal rendelkezik a mez6gazdasagi
termeles szamara. A tfzmilli6s lakossag ketszeresenek elelmi
szerellatasat biztosan meg tudjuk termelni, de vannak olyan ve
lemenyek is, hogy akar 30 milli6 ember szuksegletet is. A kival6
talajadottsag mel lett sok a napsuteses 6rak szama es hazank
b6velkedik edesvizekben. Megfelel6 vfzgazdalkodassal jelent6
sen nagyobb terulet valhatna ontozhet6ve. A 2014-2020 uni6s
eiklust eljuk, melyben legmeghataroz6bb a tamogatasok kozul
a teruletalapu tamogatas. Keszul a 2020 utani Kozos Agrarpoli
tika dokumentuma is. Varhat6an hasonl6keppen tamogatjak a
novenytermesztest, legalabb is ez a eel. Ez termeszetesen helyes,
marmint a tamogatas, mert biztonsagossa teszi az egyebkent
sok koekazatnak kitett agazatot. Ugyanakkor, ha egy szep ma
jusi napon vegigmegyunk kiesiny hazankon nagy tabla kalaszos,
kukoriea, napraforg6 es repeeveteseket latunk. Valami hianyzik,
nyajat, gulyat elvetve latni az utak menten. Regen a parasztem
ber ugy mondta, b6rben kell eladni a termenyt. Most a negy
t6zsde noveny a meghataroz6. A rendszervaltast kovet6en a
eukorrepa termesztest felszamoltak, megszuntek a eukorgyarak
sok-sok ember munkahelye, de a privatizaei6 aldozataul esett
szinte az egesz feldolgoz6ipar. A befektet6 a gyar megvasarlasa
val nem a termeles folytatasat akarta, hanem a piaeot vette meg.

Egy kis elemzessel gondoljuk vegig a teend6inket ezen fon
tos agazatunk teren. Legnagyobb kinesunk a term6fold, nezzuk
hogyan alakul terulete a rendszervaltozas utan.

Mez6gazdasagilag hasznosftott teruletek KSH Me: ezer
ha

Gyomaendr6d, 2016. 12.22. Varfi Andras

Muvelesi ag 1990 2000 2016

Szant6 4712,8 4499,8 4334,7

Konyhakert 341,2 101,6 79,7

Gyiimolcsos 95,1 95,4 92,3

Gyep 1185,6 1051,2 784,2

Tobb aut6palya epult, ami hasznos, ugyanakkor a term6te
rulet esokkenesehez vezetett. Jelent6sen esokkent a szant6 es
gyepterulet. Ezert lenne szukseges ismet a talajjavftast nagyobb
teruleten vegezni, javftva ezzel a talajok term6kepesseget. A
konyhakert esokkenese azt is mutatja, hogy a hobbi es pihen6
kertekben nem folyik a konyhara termesztes.

Egy ferfi felad egy hirdetest, ami igy sz61: "Feleseget keresek:'
Masnap tobb szaz levelet kap: "Megkaphatod az enyemet!"

,. ,. ,.
- Kepzelje hogy jartam! Ma a 16versenyen lehajoltam, es egy

rovidlat6 zsoke a hatamra lilt.
- Na es?
- Mi az hogy, na es? Masodiknak igy is beflltottam!

- Mi ujsag szomszed, hogyhogy erre jar?
- Megnezem man, kendnek hogy dohanyzik a tehene.
- Honnan veszi kend? Nem dohanyzik az.
- Ak.kor me' fiistol az istall6juk?

Kd zenesz beszelget:
- Jatszik valamilyen hangszeren?
- Igen.
- Von6s?
- Nem. Hllz6s.
- Hogyhogy?
- Harangoz6 vagyok.

,.,.,.

- Doktor ur, segitsen leszokni a dohanyzasr61!
- Pr6balja meg rag6g11mival.
- Mar pr6baltam, de nem sikerlilt meggyujtani.

,. ,. ,.

* >(- *

2016

1048,9

1029,7

16,5

16,2

645,6

258,8

77,0

195,1

63,0

Me: ezer haKSH

1985

1357,8

1053,1

49,8

107,4

343,0

56,1

273,3

330,5

24,1

Ebb61 a tablazatb61 is latszik a t6zsdenovenyek nagy aranya.
brvendetes a sz6ja terulet alakulasa, mely az ontozott teruletek
novekedesevel meg biztonsagosabba valhatna. A lueerna teru
let nagyfoku esokkenese jelzi a fogyaszt6 allatallomany esokke
neset.

Fontosabb novenyek vetesterulete

Noveny 1978

Bllza 324,3

Kllkorica 1283,5

Burgonya 93,5

Cukorrepa 122,7

Napraforg6 151,3

Repce 70,0

Sil6 kukorica 294,5

Lucerna szena 400,8

Sz6ja 19,0
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~yomaendrod Vdros Roma Nemzetiseg; Onkormdnyzatdnak hire;
Vetelkedo Karacsonya Roma-hazban

'Termi~int

:Jftizi fiistiiCt
- cswuge VeKglI!J RgrfJlisz
- csipos viRgNlj Rgfljrisz

- csell/ege vostag kqr6risz
- csipos vastag Rgr6risz

-csiirii(
- SOl/kg

- sos SZarOlll/O
- firisos szarol/I/o

- csell/ege SZarOlll/O

'E{irfietos,'gein!i:.:.
Pil/timi J{ol/ge,.z ivo

06-JOI'>35-4201
PinierLdsz(d Kjsterme!J

V6-JO/2i'9-4849

2016. december 16-an Gyomaendr6d Varos Roma Nemzetisegi
bnkormanyzata es aRoma Polgarjogi Szbvetseg Nemzetisegek nap
javal egybekbtbtt karacsonyi rendezvenyt tartott. A rendezvenyen
reszt vettek a varos intezmenyeinek kepvisel6i, a varosi bnkormany
zat kepvisel6i, voltak vendegeink Budapestr61, Bekescsabar61 es Szar
vasr61, de megis akikegyesuletUnk diszvendegei voltak, azok aroma
gyermekek es szUleik, akiknek ez az unnepseg sz6lt!

Szecsi .Zsolt elnbk unnepi kbszbnt6je utan vehane Szedlak IIdik6
kbszbntbtte az bnkormanyzat neveben a resztvev6ket, majd Kunhal
mi Agnes orszaggyulesi kepvisel6 asszony osztotta meg velunk un
nepi gondolatait, ezt kbvet6en D6gi Janos az Orszagos Roma bnkor
manyzat tagja kbszbntbtte a jelenlev6ket,utana a Csemetekert 6voda
gyermekei adtak musort, majd a Szent Gellert Katolikus Altalanos
Iskola es Gimnazium tanul6i voltak hallhat6ak. Fontosnak tartjuk az
bnkentes munkat, ezert dijat is adtunk at a kbzbssegert vegzett mun
kaert ket f6 reszere (Fulbp Istvan Belane es Dr. Szonda Istvan) majd
jatsz6haz vette kezdetet! Az unnepseget kovet6en jelenlev6ket meg
vendegeltUk egy tal meleg etellel, akik nemcsak helyben fogyaszthat
tak el az etket, hanem vihettek bel61e haza is.

2016. december 6-an a gyomaendr6di Roma-hazba is megerke
zett a Mikulas, alland6 kfser6jevel, a Krampusszal. A reggeli, igen di
derg6s hidegben pr6baltuk j6kedvre deriteni a koran indul6kat.

Kbzeli utcakban, buszmegall6kban es a helyi jaratu buszon sza
loncukrot osztottunk, gyermekeknek es feln6tteknek egyarant.

Gyomaendr6d Varos Roma Nemzetisegi bnkormanyzata 2016.
december 1-jen az 56-os emlekev tiszteletere tbrtenelmi vetelked6t
rendezett a varosban mukbd6 oktatasi intezmenyek tanul6inak. A j6
hangulatu vetelked6n 3 f6s csapataikkal a Kis Balint Altalanos Isko
la, a R6zsahegyi Kalman Altalanos Iskola, valamint a Bethlen Gabor
Szakkepz6 Iskola diakjai vettek reszt. Ezuton kbszbnjuk az iskolaknak,
felkeszit6 tanaraiknak es a diakoknak a reszvetelt, es gratulalunk a Kis
Balint Altalanos Iskola tanul6inak a versenyen elert els6 helyezesert.

2016. december 4-en a ciganysag szamara rendkivul fontos e16
adasra kerult sor a gyomaendr6di Szent Imre Templomban. Ekkor
latogatott varosunkba a Somnakaj cimu produkci6, mely mufajaban

roma sorsjatek. Kiveteles el6adas volt ez, hiszen a 2014. aprilis 4-i
bemutat6 6ta ez volt az els6 alkalom, hogy templomban adtak el6 a
Meszbly Gabor altai irt, es Muller Peter Sziami altai szinpadra dolgo
zott muvet. Somnakaj, aroma lany, kinek neve magyarul Aranyomat
jelent, meseli el sajat tbrtenetet, egy kalandos utazason kere,sztul. A
darab bemutatja aroma kulturat, az 6si tradici6k, az autentikus roma
nepdalok mellett azonban megjelennek benne a XXI. szazadi stilus
beli ujitasok is.

Az el6adasra neves muveszek - Falusi Mariann, Olah Gerg6- kbz
remukbdesevel kerult sor, melyet a zsufolasig megtelt templom kbzel
fel ezres kbzbnsege vastapssal kbszbntbtt.

Megerkezett a Mikuh~s

Somnakaj koncert
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Szines gombaleves

20 dkg gombat, 2 kozepes sargarepat es 2 kozepes feherrepat enyhen sos
vizben puMra f6zunk, majd kiveve a vfzb61, a f6z61evet vilagos vajas rantassal
besurftjuk. Belekeverunk 2 dl tejfolt, borssal es soval [zesftjuk. A gombat es a
z61dsegeket aprora vagjuk es visszatesszuk a levesbe. Galuskat is szaggatha
tunk a levesbe.

Seidl Ambrus

FENVO FORE ZARU
deszkak, aSB lapok, lecek, keriteslecek, pall6k,

szeg61ecek, gerendak, lamberia

TOZIFA
bukk, tolgy, akac, akacfaoszlop

. ,

, ,KAPUFA 81. Gyomaendr6d, II. ker. 467.' ,
_ 06170513-95-14 .

A kondorosi uto'n, a vasarter !-itan .

Hdzhoz jon a fodrdsz!

Szeretettel varom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes kbru n6i-, ferti es

gyermek-fodraszatomban.

/geny szerint hdzhaz is megyek! Hetvegeken is!

Ldtk6czkine Erdos Magda/no

GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

- eskuv6fot6zas l- (-, ]'
- rendezvenyfot6zas " l
- portre fot6k ~

- baba-mama fot6zas C
- tabl6 keszites l./
- fot6el6hivas l I
- nagymeretu plakatok kesz[tese \ \\\\ \'Lcu:z...LoLOLLLLL
- prom6ci6s es sajat kepes ajandekta -gyak- ~

- vaszonfot6k
- reprodukci6s felvetelek keszitese,

Cim:
5500 Gyomaendr6d, Bajcsy-Zsilinszky ut 45,

Telefon:
+36 (70) 2212520, Email: info@aszfoto.hu

Weboldal: http;//www.aszfoto.hu
a kepbe zart pillanat...

NIETALSTOP
KEREKPARES

SZERELVENY UZLET
Kerekpar forgalmaz6 markabolt es szerviz

- Tornad6 elektromos kerekparok,
- gazkeszi.ilekek, kazanok, radj,itorok,

- csavek, szerelvenyek. e
hiit6szekrenyek, fagyaszt6hidak, mos6gepek,
haztartasi kisgepek; sz6rakoztat6 elektronika,
szegek, csavarok, zarak, lakatok,
fLird6lddak, mosd6k, csaptelepek, mos~gat6k
JiJliust61 kedvezo aron ZARTSZELVENYEK, ' .
TERHALOK, ESOCSATORNAK is kaphat6k!

GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky 1I. 44, Tel.: (66) 386-909
Hitellehetoseg! Minden kerekparhoz ertekes ajandelwt adunk!

Minden feliileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes korii
felujitasat, elkepzelesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a lehetO
legjobb minoseg elerese a legmegfizethetobb aron!

A felmeresiink, ami az irasos al'ajanlatot
is tal'talmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

- festes, mazolas, tapetazas
- hom]okzatszigeteles, hoszigete1o rendszerek
- gipszkarton falak, almennyezetek, e1otetfalak, boltivek
- rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok
- laminalt parketta lerabisa, parkettacsiszohis
- fi.irdok, konyhak burkohisa, komiives munkak
- tetoterek beepitese, szigetelese
- nyilaszar6k, ajt6k, ablakok csereje
- bontas, sitt elszallitas
- vizes falak szigetelese
- hazak kiilso homlokzatanak sZigetelese, szinezese
- hidegburkolas (csempe, jar61ap, marvany, granit lerakasa,
- ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, lin6leum, szalagparketta, laminalt

parketta,
- padl6szonyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
- allvanyozas, allvanyok berbeadasa (guruI6s, homlokzati)

LATKOCZKI LAsZLO 0 Telefon: 06/70/381-4227
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Gondolatok a bajnoksagr61

Masodik evet kezdte a Megyei bajnoksag masodosztalyaban a
2016. augusztus 13-an indult 6szi szezonban a Gyomaendr6di FC
labdarug6 egyesulete.

Ett61 a szezont61 a bajnoki merkozesek csak a yaros Erzsebet
ligeti sporttelepen (Gyomai varosresz) kerultek megrendezesre.
Hosszu evtizedekig kett6 labdarug6 csapat mukodbtt a varosban,
azonban 2008 evben megerett az id6 arra, hogy a ket sport klub
egyesuljon, es a tovabbiakban kozos egyesuletkent mukodjon
tovabb. A megalakult uj vezet6seg, hogy mindket telepulesresz
szurkol6inak a jogos igenyet kielegitse ugy dontott, hogy az elko
vetkez6 bajnoki szezonok hazai merk6zeseit fele-fele aranyban az
Erzsebet ligeti (Gyoma) valamint a Nepliget uti (Endr6d) sporttele
pen rendezi meg. Ez a rendszer egeszen j61 mukodott a hazai szur
kol6k megelegedesere. A 2015 elejen megvalasztott uj vezet6seg
azonban ugy dontbtt, hogy 2016 evt61 a labdarug6 csapat mar csak
az Erzsebet ligeti sporttelepen (Gyoma) vegzi az edzeseket es ott
jatssza az osszes hazai merk6zeset is. A tovabbiakban a Nepliget uti
sporttelepet a feln6tt csapat nem kfvanja hasznalni merk6zesekre
sem.

A csapat 6szi szerepleset kette lehet bontani, nagyszeru hazai
es eredmenytelen videki szereplesre. Hazai palyan kival6an indult a
szezon, sorra jottek a gy6zelmek. Hat merk6zest nyert meg a csapat
sorozatban, nagyon j61 teljesftve, csupan a szezon vegen az utol
56 ket hazai merk6zesen hagytak el vesztesen a palyat, de azokon
sem jatszottak alarendelt szerepet. A hazai merleg: nyolc lejatszott
merkozesb61, hat gyozelem, kett6 vereseg, tizennyolc megszerzett
pont, huszonhet rugott, tiz kapott g61. Ezt a j6 teljesitmenyt azon-

ban mar messze nem tudta a csapat videken is megismetelni. Tobb
merk6zesen is j6 teljesitmenyt mutattak, de a vegeredmeny sajnos
vereseg lett. Az els6 videki merk6zesen meg dbntetlen szuletett,
de a tobbin sajnos mindig vesztesen hagyta el a palyat a csapat.
A videki merleg: het lejatszott merk6zesb61, egy dontetlen, hat ve
reseg, egy megszerzett pont, tiz rugott, huszonkett6 kapott g61.
Osszevonva a hazai es videki szereplest, az eredmeny, a kozepme
z6nyben vegzett a csapat, a tizedik hely megszerzesevel.

10. Gyomaendr6di FC 15 merk. 6 gy6z. 1 dbnt. 8 vel'. 37-32
19 pont

Tobb jiltekos tobb merk6zesen is kimagasl6an szerepelt, de
talan ezek kozul is ki kell emelni a devavanyai Furka Zsoltot, aki a
szezonban atlag feletti teljesitmenyt nyujtott, jatekaval peldat mu
tatott a fiatal csapattarsaknak. Egymaga tizenot g61t rugott, amivel
magasan vezeti a csapaton beluli g611ov6 listat, valamint az el6kel6
harmadik helyet foglalja el az egesz masodosztalyu g611bv6k rang
soraban.

Ki kell meg emelni a ket igen fiatal koru kapust, akik mindket
ten ebben az evben toltottek be tizenhatodik eletevuket. Kiszely
Szabolcs Levente tiz alkalommal, mig Oudics Gybrgy ot alkalom
mal 6rizte a feln6tt csapat hal6jat. Teljesftmenyuk mindenkeppen
dicseretes, hiszen ebben a korban meg az ifjusagi csapatban val6
szereples is elismeresre melt6, nem pedig a feln6tt csapat hal6jat
6rizni hetr61 hetre.

Sajnos a hazai merk6zesek latogatottsaga az egesz 6szi szezon
ban igen gyer volt, a nez6szam nem a merk6zes helyszinet61 fUgg a
telepulesen belul, mint azt sokan gondoltak, sokkal inkabb a csapat
teljesftmenye befolyasolja azt. Videkre pedig a nehany csaladtagon
kivul mar senki nem kfseri el a csapatot szurkol6kent.

Fulop Zoltan

AKIK AZ OROKKEVALOSAGBA KOLTOZTEK

"1'!<w,,. ,,~ et Ok, 4d~e# etue6:
';fc:4ta~~. dLmo4.. tWe4..
()~ itt ffl4/tad<ea4 ~~~ mq.
~~~~a~."

(fJ~~)

Hiradasunkban csale azokr61 em/ekeziink
meg, akiknek koz/esehez a hozzatartoz6k hozza
jamltak!

FEICECS BELANE TOTH EDIT TEREZIA
gyomaendr6di lalcos 2016. december 19
en, 57 eves koniban megtert 1:~remt6jehez.
Gyaszoljak a csaladtagjai, rokonai, ismer6
sei. Fogadja be lelket az orok boldogsag!

FULOP GELLERT budapesti, volt
endr6di lakos 2016. november 27-en, 90
eves koraban tavozott szerettei koreb61.
Gyaszoljak a csaladtagok, rokonok es isme
r6sok. Isten 6rkodjon pihenese felett!

GYURICZA KAROLY gyomaendr6di la
kos 2016. december ll-en, 85 eves koraban
a mennyei hazaba koltozott. Gy~szoljak

csaladtagjai, rokonai, ismer6sei. Aldas es
beI<e lengjen nyugv6 porai felett!

SZUROVECZ VINCENE KARBINER
MARIA gyomai lakos 2016. december
2-an, 89 eves koraban hazatert a Mennyi
Atyahoz. Gyaszoljak csaladtagjai, rokonai,
ismer6sei. Pihenese legyen csendes, emle
ke aldott!

Bekesseg halo poraikon,
fog~dja be 6ket az VI'
az 0. orsz<\gaba.
Az Orok Vih\gossag
ragyogjon felettlik!

Sirhelymegvaltasi lehetOseg Endrod
katolikus temetOiben!

A Szarvasvegi temet6 regi gyermek
parcellajanak szabad reszein es a Koz
ponti temet6 koztemet6 melletti parcel
lajaban is uj sirhely-sorokat letesitettunk.
A Szarvasvegi temet6 e16nye, hogy belvi
zes id6szakban is lehet kopors6s temetest
vegezni magas fekvese miatt, a Kozponti
nak pedig az, hogy a sirhelyek a temeto
elejen talalhat6ak. A sirhelyv{t1tasr6l
erdekl6dni az Endr6di PJebanian lehet
munkanapokon delel6tt 9-t6l 12 6raig,
vagy telefonon a 66/283-940-es szamon,
iIIetve az endrodi.plebania@gmail.com
e-mail dmen.

~AROS(JI'fK.Gyomaendr6d • Megjelenik havonta • Kiadja az Endr6di Szent Imre Egyhazkozsegert Kiizhasznu AJapitvany 5502 Gyomaendr6d, F6 ut 1.
fel., Fax: (66) 283-940' Felel6s: Szabo Zoltanne' Foszerkeszt6: Hegedus Bence' Szerkeszt6seg dme: 5502 Gyomaendrod, Vaszko Mihaly u. 1. Tel. (06
30) 4798-311 varosunk@gmaiJ.com • AJapitok: tVaszko Andras, tCsaszar Ferenc, Ivanyi Laszlo' Szerkesztok: Cs. Szabo Istvan, Czank Gabor, Farkas

Zoltanne, Fulop ZoJtan. Hunya Tolan. Lehoczkine Timar Iren. dr. Macsari )udit, Poh\nyi Eva, SeidJ Ambrus. Soczo Geza, Dr. Szonda Istvan. Varfi Andras •
Muszaki szerkeszto: Ivanyi Laszlo' Lapzarta minden hanap 20. napjan .' MegjeJenik minden honap els6 hetvegejen, Interneten a honap 15. napjan •

Technikai mllnkatars: Bllkva Csilla
• MOVEL<JOESI ES KOZOKTATAsI MINISZTERIUM: Nytsz.: B/PHFIl495/BEIl995. • HU ISSN 1586-3689 • kesz(ilt: GyomaPress Kft. •

http://www.varosunkujsag.hll * E-mail: varosunk@gmail.comszerkesztoseg@varosunklljsag.hu
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<8> A Szent Gellert Katolikus Altalanos Is ola es Gimn "zium hirei

Gimmiziumi egyseg

Futsal-siker Szeghalmon

Gimnaziumunk Futsal csapata ebben a tanevben is reszt
vett a megyei el6dont6n, amit Szeghalmon rendeztek meg
2016.12.09-en. Csapatunk 11 jatekossal es edz6jukkel, Anna
nenivel indult utra. A sracok mar szeptember 6ta keszultek erre
a tornara, a megyenkb6121 iskola csapata nevezett. A mi fordu
16nkban ket szeghalmi es egy csabai csapattal merk6ztek meg
a tovabbjutasert. EI6szbr a szeghalmi Szigeti Endre Szakkepz6
iskolaval kuzdottek meg, ahol 0-2-1'61 felallva 2-2-es eredmenyt
ertek el a mieink, csupan az ezt kovet6 buntet6parbajban ma
radtak alul. Ezek utan a bekescsabai Zwack ellen jatszottak kb
vetkez6 merk6zesuket, ahol hatalmas kuzdelemben, fordula
tos merk6zesben 4-4-es alias utan a buntet6k dbntottek, ahol
a Szt. Gellert Gimnazium szerezte meg a 3 pontot. Az utols6
merk6zesen a Peter Andras Gimnazium volt az ellenfelunk, a
vegeredmeny 2-1-es gyomaendr6di siker lett. A rendes jatek
id6ben Mile David 3, Par6czai Gerg6 2, Hunya Krist6f 2 es Ju
hasz Peter 1 g611al jarult hozza az eredmenyes szerepleshez.
Az utols6 merk6zesen t61unk fUggetlenul d61t el a tovabbju
tas sorsa. [gy vegul a masodik helyezest ertUk el a bekescsabai
Zwack mogbtt. A csapat tisztes helytallassal vett reszt a tornan,
mindbssze a rosszabb g61kulbnbseg miatt maradtunk Ie a me
gyei dbnt6r61.

Monopoly helyett Szociopoly

Iskolankba is elert a Szociopoly nevu tarsasjatek! Sajnos
csak harom gimnaziumi osztalyunk tudta kipr6balni, de igazan
nagy elmeny volt mindenkinek. Mi is a Szociopoly? "Gazda 1
kodj, ahogy tudsz! A lakbert fizeted be vagy a szupermarket
ben vasarolsz a jav6 hetre ennival6t? A legtbbbunk szamara
ezek a "vagy-vagy" kerdesek szerencsere soha nem merulnek
fel. A Szociopoly nevu gondolatebreszt6 tarsasjatek soran
azonban mindenki kipr6balhatja, milyen lehet ugy elni, ahogy
ma Magyarorszagon.

Paks diakszemmel

November 21-en Paksra utaztunk atomer6mu I'Hogatasra.

Nagyon koran kellett kelnunk, de 10 6rakor mar megerkeztUnk,
el6szor a /atogat6kozpontba mehettunk be, ahol egy szimpati
kus fiatalember vart minket, aznap 6 volt a vezet6nk. A modern
latogat6kozpontban interaktfv kiallftasok lathat6ak, kipr6bal
hat6 berendezesekkel. Az el6adas alatt informaci6t kaptunk a
varosr61, az er6mur61 (mukodeser61 es torteneter61), valamint
mas orszagokban lev6 atomer6muvekr61 is. A legjobban vala
szol6kat az ut vegen kis ajandekcsomaggal jutalmaztak. Ezutan
az uzemlMogatas kovetkezett. Itt mar komolyabb atvizsga
lason kellett atmennunk: a bejutashoz latogat6i kartyat kap
tunk, valamint femdetektoron kellett atmennunk. A vezet6nk
el6szor a vezerl6kbzpontba vitt minket, ahol lathattuk az ep
pen muszakban lev6 iranyftassal foglalkoz6 dolgoz6kat, majd
a turbinakozpontba mehettunk be. Itt ved6sapkat es fUlved6t
kellett viselnunk. Korbesetaltunk egy generator es egy turbina
korul, mikozben felhasznalhattuk a latogat6kozpontban szer
zett informaci6kat. Legvegul a kettes reaktort nezhettuk meg
egy uvegfal mogul. Az uzemlatogatas alatt vegig kerdezhet
tUnk a vezet6nkt61, fgy sok erdekes informaci6ra tettUnk szert,
amit egyebkent nem tudhatnank meg mast61. A napunk veget
az atomer6mu muzeum meglatogatasaval zartuk. Ebben a volt
raktarepuletben targyakat tekinthettunk meg az atomer6mu
multjab61 es jeleneb61, a kiallftott gepekkel jatszhattunk es
kaptunk id6t, hogy szabadon vegigjarjuk a muzeumot. Hazain
dulas el6tt egy csoportkeppel zartuk az ottletUnket.

Karacsony kopogtat

Iden is lelkesen keszultunk legszebb unnepunkre, a kara
csonyra. A varakozas, az adventi keszul6des id6szakaban mi is
elkeszftettuk koszorunkat, lelekmelegit6 gondolatok utan ta
nul6ink gyujtottak meg a masodik gyertyat a varos koszorujan,
j6tekonysagi adakozasban vettunk reszt, a Kis Balint Altalanos
Iskola Diakbnkormanyzataval egyuttmukbdve Mikulas jart a
varosunk altalanos iskolaiban. Folytatva a hagyomanyokat, idei
iskolai karacsonyi unnepsegunket, lajkgyujt6 fot6palyazattal
egybekatatt "Kezmuves kariksony" cfmen rendeztUk meg. Ez
uttal minden osztaly egy-egy, az unnephez kathet6 emblema
felhasznalasaval keszftett dekoraci6t es varta a tobbi osztaly
tanu/6it kezmuves foglalkozasra. A napot iskolank kilencedi
keseinek unnepi musora zarta. Ezuton kfvanunk mindenkinek
aldott, bekes karacsonyt!
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Karacsonyi unnepseg
az Oszi Napsugar Idosek Otthonaban

Szfvet melenget6 musorral k6zremuk6d6tt a Kis Balint
Altalanos Iskola irodalmi szfnpada es enekkara. Az id6sek es
gondoz6ik k6sz6nik a musort: Hunya Jolan, Andor Adriana,
Schwalm Gyula tanaroknak es a k6zremuk6d6 gyerekeknek!

Az,,6r6msutisek" ismet megleptek a lak6kat! Az id6sek pe
dig a gondoz6kat leptek meg.

Mindenkinek koszonjUk az or6mteli delutant!

Tiszteld a hosoket!

2016. december 1-jen a Gyomaendr6d Varos Roma Nem
zetisegi Onkormanyzat emlekversenyt szervezett az 1956-os
forradalom es szabadsagharc 60. evfordul6ja alkalmab61. A
versenyen telepUlesUnk oktatasi intezmenyeinek 8-9. oszta
Iyos tanul6i merhettf?k ossze tudasukat a temaval kapcsolat
ban. Jelmondatokat alkottak, keresztrejtvenyt fejtettek, anag
rammakb61 szavakat raktak ossze, s6t meg Activity jiltekot is
jiltszottak a forradalomhoz kapcsol6dva. A nagyon tartalmas
es izgalmas vetelked6 vegen gy6ztest hirdettek: Iskolank Kis
forradalmarok csapata szerezte meg az els6 helyet. Csapatta
gok: Balog Antal, FUlop Enik6 es Szucs Evelin. Simonne Szrnka
Zsuzsanna es Forgacsne Gyetvai Krisztina tanarn6k segftettek
Oket a felkeszUlesben. KoszonjUk a lehet6seget aRoma On
kormanyzatna k!

'. .
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Kedves va arloim!

Gyomaendrad, Fa lit 15.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.
• forgalmazunk bukk fabrikellet, 12 kg/

egyseg csomogos kiszerelesben
• Kondall6k, szenes kolyhok, fUsI(siivek
• OSlhozok, zomoncozoll ustiik, bogrocsok
• Muonyog hord6k, viidriik, konnok

,...-------------, • Szunyoghol6k, szunyogrioszl6k
Munlwvedelmi bokancsok, cipiik

• Munkoruhok, vediikesztyuk, sisokok

~===~:==== ·Esiiruhok, gumicsizmok
• Szegek, csovorok, lokalok, z6rok
• Feslekek, hfgfl6k, e(selek, hengerek
• Virogfiildek, virog(serepek, virogtopok
• F6liok, zsokok, keziszers16mok

I • Oszi viraghagymok, r6zsoliivek, stb.

VARO 0 K

5500 Gyomaendrod,
Szabadsag ter 6.

Egesz evben varjuk kedves
vendegeinket klimatizalt,
termalvizes szobainkban.
Villlaijuk barMi, uzleti,
csalildi rendezvenyek le
bonyolitasat klimatizalt
ettennunkben 70 f6ig.

5502 Gyomaendrod,
Hidfo u.2.

BarMi, csaladi uzleti
rendezveny lebonyoli
tasat vallaljuk a teljesen
klimatizalt etteremben
160 f6ig.
Korlatlan etelfogyasztas
minden nap 11-15
6raig!
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Eh~rhetoseg:

Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-2015599-240
E-mail: feszekpanzio mail. lobo eLhjJ

htt :/IINww.feszek anzio.hu

FARKAS MATE


